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 افؽػاءة يف افـؽاحُحْؽم 

 دراسة حديثية فقهية مقارنة

 وادحؼق افباحث تلفقف

 رجب أمحد بن حمنود آل

 

م فه  راجعه وَؿدَّ

ث افػؼقه اُدَػِّسِّ افشقخ افوافد مة اُدَحدِّ  ؾضقؾة افَعَّلا

 مصطفى بن العدوي

 َحِػظه اهلل وَمتاعه بافصحة وافعاؾقة

 

 الناشر: دار الفقراء.

 

 صدؿة جارية ظن وافدة ادمفف افؽتاب

 رمحات اهلل ظؾقفا 
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 م1419 هـ /1334 الطبعة األوىل

  الككا ُحكم الكفاءة يف
تأليف: أمحد بن حممود آل رجب

 عدد الصفحات

 

 م22022/2023رؿم اإليداع: 

إال بإذن املؤلف،  جيىز الطبع التجاريال 
 نرتنت جماًنا.على اإل ح بنشرهمسوُي

 

 

e e 
 

J J 

J J 

 شر: دار الفقراءالنا    
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ث  بخط يده: ،مصطػى بن افعدوي /مؼدمة صقخـا افػؼقه اُدَحدِّ

 

 م(.3102تاريخ التؼديم: يف أول طام )
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 مقدمة ادًلف

ل الظلامت ل  احلمد اهلل الذي خ   ع  ق الساموات واألرض، وج 

 نور، ثم الذين كفروا برهبم يعدلون.وال

وأشهد أْن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا  

 طبده ورسوله. 

 أما بعد:

ث خمترص طن مسيلة من مسائل الفقه ادهمة، أال وهي حْ فهذا ب   

مادة هذا البحث من كتاب  مسيلة )الكفاءة يف النكاح( مجعت  

نة النبي صذ اهلل طلوه وسلم، مبونًا ما صح  اهلل طز وجل ، وس 

منها مما مل يصح ، متبًعا بٌذن اهلل الدلول، أدور معه أىَّى دار وأسر 

 معه أىَّى سار.

 ويف ختام هذه الكلامت، أمحد رب األرض والساموات، 

ث دِّ مة اد ح  َّلَّ أبا  /وال أىسى دائاًم أن أشكر شوخي الفاضل الع 

ظه اهلل، وأصال طمره يف طبد اهلل مصطفى بن العدوي، حف
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ظه بحفظه اجلمول! فقد ف  ظ ذريته وأهل بوته ، وح  ف  صاطته، وح  

ل من وقته وجهده  وماله  إلفاديت وإفادة إخواين من صلبة  ب ذ 

 العلم، فبارك اهلل فوه.

ك طذ سودىا حممد  ار  لِّم وب  لِّ اللهم وس  وطذ آله وصحبه  ،وص 

 أمجعني.

 واحلمد هلل رب العادني.

 / أمحد بن حممود آل رجبوادحقق كتبه ببناىه: الباحثو

ئة وأربعني من هجرة النبي  شعبان( 25)  .لعام ألف وأربعام 

 م(.2019ـ مايوـ 1ادوافق ضهر يوم األربعاء )

 .ـ مرص رشقوةـ  خالد بن الولود ـ مركز منشية أبو طمرقرية ب

 01552535120واتس:    01021213220هاتف: 
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 تؿفقد

  . هللاحلؿد هلل، وافصَّلة وافسَّلم ظذ رشول ا

 وبعد:

بد  فالزواج يف الشريعة آسالمقة لف أركان، وحتك يصح هذا الزواج ٓ

مـ تقافر هذه إركان، وهل طـد الجؿفقر: القلل، والشفقد، 

 ويف الؽػاءة. ،واختؾػقا يف رضا البِؽر والصداق.

أن أبدأ البحث بؿسللة الؽػاءة يف الـؽاح: ٕهنا قائؿة طؾك  وقد آثرُت 

 تؽقن قبؾ الزواج.آختقار ف

 فلقول وباهلل تعالى التوفقق، ومـه الؿدد والعون: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

8  

 

 لغة: الؽػاءة

 .ة والؿؿاثؾةاالؿساو هل

 .ؽػء هق الؿثقؾ أو الـظقرلوا 

لِِف َوُسُؽقِن اْلَػاِء َبْعَدَها  ،َجْؿُع ُكْػءٍ  :رقال الحافظ ابن حج بَِضؿِّ َأوَّ

 .(1)اْلِؿْثُؾ َوالـَّظِقرُ  ،َهْؿَزةٌ 

  ا:اصطالح  و

 .(2)لؾزوجة اهق كقن الزوج كظقرً  :قال الجرجاين

ا أن يؽقن الزوج مساويً  قه: الحاصؾ يف تعريػ الؽػاءة :قؾت )أحؿد(

يـ والؿال والقضقػة ا لؾؿرأة يف أمقر مخصقصة، وهل الدِّ بً ؼارِ أو مُ 

ر الؿرأة وٓ عقَّ بحقث ٓ تُ  ،والـسب والسـ والسالمة  مـ العققب

  .مـ أجؾ استؼامة الحقاة بقـ الزوجقـ :ذا الزوجأولقاؤها هب

 

 

 

                                                 

 (.9/131ؾتح افباري ) (1)

 .(181افتعريػات )ص  (1)
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 الحؽؿة من الؽػاءة

ولـ  ،ؾ الـاس يف معقشتفؿ يف الدكقا درجاتعَ أن اهلل طز وجؾ َج  ـ1

  .صؾح الحقاة يف ـ الغالب ـ إٓ بؿراطاة هذه الؿراتب والدرجاتتَ 

صعب طؾقفا بؾ قد يَ  -وترف كـغِ  أن الؿرأة التل هل مـ بقِت  ـ2

أن تـزل لؿستقى بعد الزواج أقؾ مؿا كاكت طؾقف يف السابؼ، يستحقؾ 

 .وهذا كالم أغؾبل

فؾق كاكت امرأة تعؿؾ مفـدسة أو  ،أن الؽػاءة أمر مطؾقب يف القضقػةـ 3

جؿع الؼؿامة أو كالذي يَ  -صبقبة ، فؿعقشتفا مع زوج أقؾ مـفا يف الؿفـة

 ًٓ هذا  كؾيف الغالب لـ تستؼقؿ ط -كحقه وإن كان أصؾ طؿؾف حال

 .الؿـقال

وهق السؽـك وآزدواج، إذ الؿرأة  ،تحؼقؼ الؿؼصقد مـ الـؽاح ـ4

يؼارهبا يف الؿـزلة ٓ أو حتك  ،ر بالزواج مؿـ ٓ يؽافئفا وٓ يساويفاعقَّ تُ 

 .بَس الؿالقة والعؾؿقة والـَّ 
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 هل الؽػاءة يف الـؽاح معتبرة؟

 قولقن: ىطؾ -ؽاحؾف أهل العؾم يف مسللة اطتبار الؽػاءة يف الـاخت  

 .أن الؽػاءة معتبرة الؼول األول:

 ،والؿالؽقة، إحـاف وهؿ:  ،وبف قال الجؿاهقر مـ أهؾ العؾؿ 

  .وبعض الحـابؾة ،والشافعقة

 ـة والؿعؼول:استدلوا بالس  

 ـة:الس   -أول  

ْقٍس،0 ة  بِـِْت ق  اصِؿ  ْن ف  َؼَفا اْلبَ  َأنَّ  ـ ط  ـَ َحْػٍص َصؾَّ تََّة، َوُهَق َأَبا َطْؿِرو ْب

ـْ 
 َما َلِؽ َطَؾْقـَا مِ

ِ
َغائٌِب، َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا َوكِقُؾُف بَِشِعقٍر، َفَسِخَطْتُف َفَؼاَل: َواهلل

ءٍ 
ْ
 !!َشل

ُسول  اهللِ   ْت ر  اء  :ف ج  ال  ؼ  لِك  ل ُه، ف  ْت ذ  ر  ك  ذ  َلْقَس َلِؽ َطَؾْقِف )) ، ف 

 ((.َكَػَؼةٌ 

تِْؾِؽ اْمَرَأٌة َيْغَشاَها ))َبْقِت ُأمِّ َشِريٍؽ، ُثؿَّ َقاَل:  َفَلَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ فِل 

ـِ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  ي ِطـَْد اْب ـَ ثَِقاَبِؽ،  ،َفنِكَُّف َرُجٌؾ َأْطَؿك :َأْصَحابِل، اْطَتدِّ َتَضِعق

 ((.َفنَِذا َحَؾْؾِت َفآِذكِقـِل
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ا َحَؾْؾُت َذَكْرُت َلُف َأنَّ ُمَعاِوَيةَ   ـَ َأبِل ُسْػَقاَن َوَأَبا َجْفٍؿ  َقاَلْت: َفَؾؿَّ ْب

 .َخَطَباكِل

 : ؾَّم  س  ْقِه و  ؾ  ؾَّى اهللُ ط  ُسوُل اهللِ ص  ال  ر  ؼ  ا َأُبق َجْفٍؿ َفاَل َيَضُع َطَصاُه )) ف  َأمَّ

ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُؾقكٌ  ـْ َطاتِِؼِف، َوَأمَّ ـَ َزْيدٍ  (1)َط  ((َٓ َماَل َلُف، اْكؽِِحل ُأَساَمَة ْب

، َفـََؽْحُتُف، َفَجَعَؾ اهلُل فِقِف َخْقًرا  ((اْكؽِِحل ُأَساَمةَ ))ُتُف، ُثؿَّ َقاَل: َفَؽِرهْ 

 .(2)بِفِ  َواْغَتَبْطُت 

َٓ َتـْؽُِحقا الـَِّساَء )) :قال رسول اهلل  قال: رضي اهلل طـه ـ طن جابر3

 َٓ َْولَِقاُء، َو ْٕ َّٓ ا َـّ إِ ُجُف َٓ ُيَزوِّ َْكَػاَء، َو ْٕ َّٓ ا  .(3)((َمْفَر ُدوَن َطَشَرِة َدَراِهؿَ إِ

                                                 

ل ذفك عَ ذا ؾَ إ ،ال: تصعؾكافذي يعقش من اإلؽارة وال مال فه، يؼ  (:افصعؾوك) (1)

 (.171/ 6ابن ظبد افز يف االشتذـار ) هؿاف ة .افػؼر خاص :وهو يف حديث ؾاضؿة

دفقل ظذ أن ادال من واجبات افـؽاح وخصال  ((صعؾوك ال مال فه)) : ؿوفهويف 

جلاز ـسائر  ،ف ذفك مـه وريض بهر   أو ظ  غَّ وأكه فو بَ  ،وأن افػؼر من ظقوبه ،افـاـح

 (.117مشؽالت موضل مافك بن أكس ) اكظر .افعقوب

 (.1881أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)

( 1/6( وافطزاين يف األوشط )3611ــه )ش   أخرجه افدارؿطـي يف ا:ضعقف جد  ( 3)

 .( وؽرهم13761وافبقفؼي يف افؽزى )

َبِؼ ـؾفم من ضريق   ، وظؿرو بن ديـار، ، ظن ظطاءاج بن أرضلةجَّ د، حدثـي الَ ق  بَ بن ظ   م 

  مرؾوًظا. ،ظن جابر بن ظبد اهلل
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َتَخقَُّروا )): قال رسول اهلل  قالت: رضي اهلل طـفا ـ طن طائشة2

َْكَػاَء َوَأْكؽُِحقا إَِلْقِفؿْ  ْٕ  .(1)((لِـَُطِػُؽْؿ، َواْكؽُِحقا ا

                                                                                                                                                       

 ا، ؾقه ظؾتان : إشـاد  ضعقف جد   اوهذ

د ق  بَ  بن ظ  بِؼ لديث:)م  اؿال افدارؿطـي ظؼب إخراجه  .مسوكوهو  ،ِؼ بَ م   األوػ:

 (.ع ظؾقفاتابَ أحاديثه ال ي   ،مسوك الديث

 .اج ضعقف وـثر اخلطل وافتدفقسجَّ َح  افثاكقة: 

(، 1/161وابن اجلوزي يف ادوضوظات )، (1198يف مسـده ) وأخرجه أبو يعذ

 .  امرؾوظً  ،ظن جابر ،رظن أيب افزب ،دق  بَ  بن ظ  ِؼ بَ م  من ضريق  ا،وؽرمه

 ؾقه ظؾتان:  ،اوهذا إشـاد ضعقف جد  

 .مسوك الديث ،ِؼ بَ م   األوػ:

دي: هذا الديث مع ؿال أبو أمحد بن ظَ   :(263/ 2ؿال ابن اجلوزي يف ادوضوظات ) 

 .ِؼ بَ ال يرويه إال م   ،باضل -اختالف أفػاطه يف ادتون واختالف إشـاده

  .مدفس وؿد ظـعنأبو افزبر  افثاكقة:

( 3788( وافدارؿطـي )1687الاـم )( و1968) هأخرجه ابن ماج ضعقف:( 1)

 .وؽرهم

 ،الارث بن ظؿران اجلعػري، ظن هشام بن ظروة، ظن أبقه، ظن ظائشةمن ضريق  

  .به ،امرؾوظً 

  .اضعقف جد   والارث

 .يث فقس فه أصلالد :ؿال ل ظن هذا الديثئ  ( دا ش  3/711ؿال أبو حاتم يف افعؾل)
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ظؽرمة بن إبراهقم، ظن هشام ( من ضريق 1688أخرجه الاـم يف ادستدرك )وـذفك 

 .به ،امرؾوظً  ،ظن ظائشة ،ظن أبقه ،بن ظروة

 .مـؽر الديث ،وظؽرمة ضعقف  

هشام بن زياد، ظن هشام، ظن أبقه، ( من ضريق 11/61وأخرجه افدارؿطـي  يف افعؾل ) 

  .مرشاًل 

 وهو أصبه بافصواب. :يثم ؿال افدارؿطـ

أمحد بن إشحاق، ثـا أمحد بن ظؿرو بن كا : (3/377ة )قَ ؾ  م يف ال  ق  عَ وأخرجه أبو ك  

افضحاك، حدثـي ظبد افعظقم بن إبراهقم افسادي، ثـا ظبد ادؾك بن حيقى، ثـا شػقان بن 

 .اري، ظن أكس بن مافك، مرؾوظً ه  ظققـة، ظن زياد بن شعد، ظن افز  

 :وؾقه ظؾتان ،اعقف جد  وهذا إشـاد ض 

 .عتَز ظبد افعظقم، مل يوثؼه م   األوػ:  

 .ؼهثَّ ن وَ ـذفك مل أجد مَ  ،ظبد ادؾك افثاكقة: 

ري، مل كؽتبه إال من هذا ه  ؽريب من حديث زياد وافز   :م ظؼب احلديثقْ عَ ؿال أبو كُ  

 .افوجه

وزي يف افواهقات وأورده ابن اجل :(2/32ؿال ابن ظراق افؽـاين يف تـزيه افؼيعة  ) 

 ال أظرؾفام. ،وؾقه ظبد افعظقم بن إبراهقم وصقخه ظبد ادؾك بن حيقى ،وؿال: مـؽر

بن ماجه وصححه الاـم من اأخرجه  :( ؾؼال9/225وؿد خافف احلاؾظ يف افػتح )

 ((.ػاءـ  حوا األَ ؽ  ك  وأَ  ،ػؽمطَ وا فـ  رَّ َتَ )) :احديث ظائشة مرؾوظً 

 .اؿر أيًض وأخرجه أبو كعقم من حديث ظ 

 ر.أحد اإلشـادين اآلَخ  يوِ ؼَ وي   ،ويف إشـاده مؼال 



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

24  

 

 ) قالت: رضي اهلل طـفا طن طائشةــ 4
ِ
  َجاَءْت َفَتاٌة إَِلك َرُسقِل اهلل

ـَ َأِخقِف َيْرَفُع بِل َخِسقَسَتفُ َرُسقَل اهلل َفَؼاَلْت: َيا َجـِل اْب  !!، إِنَّ َأبِل َزوَّ

ـْ َأَرْدُت َأْن 
َْمَر إَِلْقَفا، َقاَلْت: َفنِكِّل َقْد َأَجْزُت َما َصـََع َأبِل، َوَلؽِ ْٕ َفَجَعَؾ ا

َْمِر َشلءٌ  ْٕ ـَ ا  .(1)(َتْعَؾَؿ الـَِّساُء َأْن َلْقَس لِْمَباِء م

                                                                                                                                                       

وحاصل األمر أن الديث ضرؿه ضعقػة بل صديدة افضعف، وال يرتؼي  :أمحد()ؿؾت  

 .ظن افتصحقح ؾضاًل  ،بؿجؿوظفا فؾتحسغ

 ثبت ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم.كه ال يَ إ :وؿويل ؾقه 

(، وافؽزى 2400( من ضريق وـقع، وافبقفؼي يف افصغرى )236/ 6أخرجه أمحد )  مـؼطع:( 2)

 (  من ضريق ظطاء. 2376)

ْفَؿس3556وافدارؿطـي يف افسـن ) ـَ  .( من ضريق ظون بن 

 ( من ضريق جعػر بن شؾقامن.3557(، وافدارؿطـي أيًضا )6842وافطزاين يف ادعجم األوشط ) 

 (.26224وابن أيب صقبة، من ضريق خافد بن إدريس ) 

ْفَؿس، ظن ظبد اهلل بن ُبَرْيدة، ظن ظائشة. وؿال بعضفم: )جاءت ؾتاة إػ ظائشة  ـَ  (....ـؾفم: ظن 

(، وافدارؿطـي 23676وِظؾته: أن ظبد اهلل بن بريدة مل َيسؿع من ظائشة. ؿافه افبقفؼي ظؼب حديث )

 ( ؿال: )ـؾفا مراشقل: ابن أيب بريدة مل يسؿع ظن ظائشة صقًئا(.3557ظؼب حديث )

ر ذفك   ـَ يف ـتابه ))أحاديث ُمَعؾة طاهرها افصحة((  -رمحه اهلل-مؼبل بن هادي افوادظي  افشقخوَذ

ر احلديث وؿال: مـؼطع يف ))افتفذيب((: ظبد اهلل بن بريدة مل يسؿع من ـَ ( ذَ 483( رؿم )453/ 2)

 ظائشة صقًئا.

ْفَؿس، ( من ضريق جعػر ب20340ؿؾت )أمحد(: بل رواه ظبد افرزاق يف ادصـف ) ـَ ن شؾقامن، ظن 

 ظن ابن بريدة ؿال: )جاءت ؾتاة فؾـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم...( ؾفذا مرشل.
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 ؾِ ا طَ يَ )) قال له: أن الـبي  ،رضي اهلل طـه طؾي بن أبي صالبطن ـ 5
 
 ،ل

ُؿ إَِذا  اَلُة إَِذا آَكْت، َوالَجـَاَزُة إَِذا َحَضَرْت، َوإَيِّ ْرَها: الصَّ َٓ ُتَمخِّ َثاَلٌث 

 .(1)((َوَجْدَت َلَفا ُكْػًئا

                                                                                                                                                       

ـَ 3269(، وافصغرى )5369ائي يف افؽزى )َس وافـا   س، ظن ظبد ؿَ فْ ( من ضريق ظع بن ؽراب، ثـا 

ـَ را ة، ومَ را دة، ظن ظائشة مَ يْ رَ اهلل بن بُ  ، ظن ابن بريدة، ظن س، ظن أبقهؿَ فْ ة ظن ظع بن ؽراب، ظن 

 .ظائشة

ـن ) ـَ 2874ورواه ابن ماجه يف افسُّ س، ظن ظبد اهلل بن بريدة، ظن أبقه ؿَ فْ ( من ضريق وـقع، ظن 

 .ظن افـبي 

ر افدارؿطـي احلديث يف افعؾل ) ـَ  (، ورجح أن ادرشل أصح.89/ 25وَذ

 :  -رمحه اهلل-ؾؼال  

ـَ   س، واخُتؾف ظؾقه: ؿَ فْ رواه 

 ؾقامن وظع بن ؽراب ووـقع، ظن ـفؿس، ظن ظبد اهلل بن بريدة، ظن ظائشة.ؾرواه جعػر بن ش 

وخافػفم ظبد اهلل بن إدريس ويزيد بن هارون وظون بن ـفؿس، ظن ـفؿس، ظن ابن بريدة: )أن 

 (....ؾتاة أتت ظائشة

 ؾقؽون مرشًَّل، وهو أصبه بافصواب. 

 يصح، واهلل أظؾم. والؾاخلَّلصة: أن احلديث مرشل  

(، 1/111ادسـد ) ، وأمحد يف (1171( ، )171افسمذي )أخرجه  ف:ضعق( 1)

 .( وؽرهم691) (،691ادؼدد يف  ادختارة )و (13717وافبقفؼي يف افؽزى )

ـي، ظن حمؿد بن ظؿر بن ظع بن أيب ضافب، ظن فَ شعقد بن ظبد اهلل اجل  من ضرق ظن  

 به.  ،امرؾوظً  ،أبقه، ظن ظع بن أيب ضافب
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َفا اْلَعَرُب َبْعُض )) :قال أن الـبي  ، اهلل طـفؿارضي  ابن طؿرطن  ـ 6

َبْعُضُفْؿ َأْكَػاٌء  لَواْلَؿَقالِ  .َوَرُجٌؾ بَِرُجؾٍ  ،َقبِقَؾٌة بَِؼبِقَؾةٍ  ،َأْكَػاٌء لَِبْعضٍ 

ًٓ  :َوَرُجٌؾ بَِرُجؾٍ  ،َقبِقَؾٌة بَِؼبِقَؾةٍ  ،لَِبْعضٍ  امٌ  َحائٌِؽ  إِ  .(1)((َأْو َحجَّ

                                                                                                                                                       

إذا  :ومعـاه .مؼبول :وؿال ابن حجر .جمفول :ؿال أبو حاتم جمفول افعغ، (شعقد)هذا و

 .ف(رَ ع  )ال ي   :(1613وؿال افذهبي يف ديوان افضعػاء ). ِغ وإال ؾؾَ  توبع

 )هذا حديث ؽريب، وما أرى إشـاده بؿتصل(.  :(1171وؿال افسمذي )  

صجاع بن افوفقد، ثـا  ( من ضريق13769أخرجه افبقفؼي يف افؽزى ) :اضعقف جد  ( 1)

ؽة، ظن ظبد اهلل بن ظؿر ريض اهلل ق  ؾَ ج، ظن ظبد اهلل بن أيب م  ي  رَ ظن ابن ج   ،بعض إخواكـا

 .به ،امرؾوظً  ،ظـفام

 :ا، ؾقه ثَّلث ظؾلوهذا إشـاد ضعقف جد   

 إخواكـا(.بعض  ثـاحد: )حقث ؿال ،ن روى ظـه صجاعجفافة مَ  :األوػ 

 .هو مشفور بافتدفقسو ،ظـعـة  ابن جريج افثاكقة: 

يعـي  :ؿال ابن أيب حاتم .ب ال أصل فهذ  ـَ  :ؿال أبو حاتم ظن هذا افطريق افثافثة: 

 .(8/81اكظر ظؾل ابن أيب حاتم ). حديث ابن جريج

 -ؿال: أخزكا ثور نو  اجلَ ( من ضريق شؾقامن بن أيب 1677وأخرجه افبزار يف مسـده ) 

  .به ،امرؾوظً  ،ظـه ظن معاذ بن جبل ريض اهلل  ان،دَ ع  ، ظن خافد بن مَ -يعـي ابن يزيد

 ؾقه ظؾتان: ،اوهذا إشـاد ضعقف جد  

 .ـام ؿال ابن افؼطان ،شؾقامن ؽر معروف األوػ: 

 .(167اكظر جامع افتحصقل ). سؿع من معاذخافد مل يَ  افثاكقة: 
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  الؿعؼول: -اثاكق  

لشريػة تلبك أن ٕن ا :ٕن اكتظام الؿصالح بقـ الؿتؽافئقـ طادة ـ1 

ٕن  :بخالف جاكبفا .فال بد مـ اطتبارها ،شة لؾخسقسستػرَ تؽقن مُ 

 .(1)ش فال تغقظف دكاءة الػراشستػرِ الزوج مُ 

 .ر أولقاء الؿرأة بزوجفا إذا كان غقر مؽافئ لفامـ أجؾ أٓ ُيعقَّ  ـ2

 .مـ أجؾ اكتظام الحقاة واستؼامتفا بقـ الزوجقــ 3

  

                                                                                                                                                       

ن ظن ظع ب ،( من ضريق ظثامن بن ظبد افرمحن6/317دي يف افؽامل )وأخرجه ابن ظَ  

 ا.مرؾوظً  ،ج، ظن كاؾع، ظن ابن ظؿر ريض اهلل ظـفامي  رَ ظروة، ظن ابن ج  

 :ؾقه ثَّلث ظؾل ،اوهذا إشـاد تافف جد   

 .ضعقف، ظثامن األوػ: 

 .مسوك ،ظع افثاكقة: 

 ظـعـة ابن جريج. افثافثة:  

 ،ؿة بن ظعؾَ س  ( من ضريق مَ 1/131م األصبفاين يف تاريخ أصبفان )ق  عَ وأخرجه أبو ك  

يظن  َبق د   .امرؾوظً  ،ظن ابن ظؿر ،ظن زيد بن أشؾم افز 

 .مسوك، ؿةؾَ س  ا، ؾقه مَ وهذا إشـاد ضعقف جد   

 ثبت.ر ـؾفا توافف ال تَ َخ أ  وفؾحديث ضرق  

 (.191 /1اهلداية يف ذح بداية ادبتدي ) (1)
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 وإلقك أقوال أهل العؾم:

 األحـاف:

 :قال طؾقف الصالة والسالم ،الؽػاءة يف الـؽاح معتربة قال الؿرغقاين:

 .(1)((ػاءكْ إَ جـ إٓ مـ زوَّ وٓ يُ  ،إٓ إولقاءُ  ج الـساءَ زوِّ أٓ ٓ يُ ))

 الؿالؽقة:

أن الؽػاءة طـدهؿ يف  :فجؿؾة مذهب مالؽ وأصحابف :رقال ابن طبد الب

 .(2)الديـ

 ،الؽػاءة بقـ الزوجقـ )القصػ الخامس( صي:قال أبو الؼاسم الغركا

 .(3)وهل معتربة

 الشافعقة:

 .(4)فؿعتربة بقـ الزوجقـ ،وأما الؽػاءة يف الـؽاح قال الؿاوردي:

 

                                                 

 افسابق. (1)

 (.1/11) راجع ادبسوط فؾرسخز :ودزيد كظر 

 .(163/ 19افتؿفقد ) (1)

 (.131افؼواكغ افػؼفقة )   (3)

 (.111/ 9الاوي افؽبر ) (8)
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 الحـابؾة:

 .ت مـ غقر كػء، فالـؽاح باصؾوجِّ وإذا زُ  قال ابن قدامة:

 :ختؾػت الرواية طـ أحؿد يف اشرتاط الؽػاءة لصحة الـؽاحوا 

ق بقـفؿا. رِّ فُ  ،ج الؿقلك العربقةَ زوَّ ـف أهنا شرط لف. قال: إذا تَ وي طفُر  

 .وهذا ققل سػقان

 ق بقـفؿا. ػرَّ شرب الشراب: ما هق بؽػء لفا، يُ وقال أحؿد يف الرجؾ يَ  

 .(1)بقـفؿا قُت رَّ فَ  ،اوقال: لق كان الؿتزوج حائؽً 

ؼ ؾُ والخُ ولؽـ يجب أن كعؾؿ أن الؽػاءة إكؿا هل يف الديـ  قال األلباين:

 .(2)فؼط

 

 

 

 

 

                                                 

 (33/ 7ادغـي ) (1)

 (.17/ 3شؾسؾة األحاديث افصحقحة ) (1)
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 .أن الؽػاءة لقست معتبرة يف الـؽاح الؼول الثاين: 

، وحؿاد خي، والثوري، والحسن البصريرْ الحسن الؽ   يوهو قول أب 

 .، وابن حزمبن أبي سؾقؿان

أكف كان  -رحؿف اهلل تعالك  -خل رْ الؽَ ُيحؽك طـ  قال السرخسي:

: ٕن الؽػاءة أصاًل يؼقل: إصح طـدي أن ٓ تعترب الؽػاءة يف الـؽاح 

ٓ تعترب يف  نْ فلَ  ،غقر معتربة فقؿا هق أهؿ مـ الـؽاح، وهق الدماء

 .(1)كلَ وْ الـؽاح أَ 

 وإلقك أيفا الؼارئ الؽريم أدلتفم وتػصقل أقوالفم:

 :الؼرآنمن أدلتفم  -أول  

ـَ َأَخَقْيُؽؿْ  }ى:قال تعالـ 0 َواتَُّؼقا  إِكََّؿا اْلُؿْممِـُقَن إِْخَقٌة َفَلْصؾُِحقا َبْق

 .(2){اهلَل َلَعؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ 

ـْ َذَكـٍر َوُأْكَثـك َوَجَعْؾـَـاُكْؿ  َيا } ى:قال تعالـ 3 َفا الـَّاُس إِكَّا َخَؾْؼـَاُكْؿ مِـ َأي 

ـــقٌؿ   َأْتَؼـــاُكْؿ إِنَّ اهلَل َطؾِ
ِ
ُشـــُعقًبا َوَقَبائِـــَؾ لَِتَعـــاَرُفقا إِنَّ َأْكـــَرَمُؽْؿ ِطـْـــَد اهلل

 .(1){َخبِقرٌ 

                                                 

 (.18/ 1ادبسوط  ) (1)

 [.11]الجرات:  (1)
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  ـة:الس  من  تفمأدل -اثاكق  

ـْ ))  :قال رسول اهلل  قال: ـ طن أبي هريرة 0 إَِذا َخَطَب إَِلْقُؽْؿ َم

ُجقُه، ـْ فِْتـٌَة فِل إَْرِض َوَفَساٌد  َتْرَضْقَن ِديـَُف َوُخُؾَؼُف َفَزوِّ َّٓ َتْػَعُؾقا َتُؽ إِ

 .(2)((َطِريٌض 

                                                                                                                                                       

 [.13]الجرات:  (1)

( وافطزاين يف 1967(، وابن ماجه )1188أخرجه افسمذي ) :اأشاكقده ضعقػة جد   (1)

 .( وؽرهم886شط )األو

افـرصي، ظن أيب  ثقؿةظن ابن وَ من ضرق ظن ظبد الؿقد بن شؾقامن، ظن ابن ظجالن،  

 .امرؾوظً  ،هريرة

  :وؾقه ثَّلث ظؾل 

  .تب  مام ثؼة ثَ إوهو  ،ف ظبد الؿقد مع خمافػته فقث بن شعدع  َض  األوػ:

افسمذي شـن اكظر  .اإلرشال أصوب ؾعبد الؿقد وصؾه وافؾقث أرشؾه،  وال صك أن

(1188). 

ـام ظـد شعقد بن مـصور  ،وؿد توبع افؾقث بن شعد ظذ إرشافه من ظبد افعزيز بن حمؿد 

ظن افـبي   ،زم  ر  ظن ابن ه   ،( ظن ابن ظجالن111داود يف ادراشقل ) ( وأيب191ــه )يف ش  

،   مرشاًل. 

وحديث ) :(صاحب افصحقح افبخاريَّ ؼصد يَ ؿال حمؿد ) :(2084) ؿال افسمذي ظؼبه

 . احديث ظبد الؿقد حمػوطً  دَّ ع  ومل يَ  (افؾقث أصبه
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ع   :ؿال ابن افؼطان ،ظدم توثقق ابن وثقؿة افـرصي افثاكقة:افعؾة   :وؿال الاؾظ .فرَ ال ي 

 .ِغ وإال ؾؾَ  ،إذا توبع :ومعـاه .مؼبول

ي وفقس هو بافراوي افثبت افذ ،اخلالف دار ظذ حمؿد بن ظجالن أن افثافثة:افعؾة 

 تحؿل اخلالف أو افتػرد.يَ 

 ا.( وؽرمه13873( وافبقفؼي يف افؽزى )1181وأخرجه افسمذي )

، -دق  بَ ي ظ  ابـَ  -ز، ظن حمؿد وشعقدم  ر  من ضرق ظن حاتم بن إشامظقل، ظن ظبد اهلل بن ه   

 .امرؾوظً  ،ينزَ ظن أيب حاتم اد  

 ؾقه ثَّلث ظؾل: ،مسؾسل بادجاهقل ا،وهو شـد ضعقف جد   

 .(186/ 16واكظر هتذيب افؽامل ) .قوثَّ مل ي   ،زم  ر  ظبد اهلل بن ه   :االوػ

 (.6113، 1363)اكظر افتؼريب  .حمؿد وشعقد ـالمها جمفول افعغ افثاكقة:

  :ين هذازَ اخلالف يف صحبة أيب حاتم اد   افثافثة:

حاتم  ال أظؾم أليب :ةظَ ر  وؿال أبو ز   .ال صحبة فه هبلك ومجاظة م ابن افؼطانزَ ؾؼد َج 

 ال أظرف فه صحبة. ا ؽر هذا، وحديثً 

 .ابن افسؽنصحبته ابن حبان و َت بَ ث  أَ و

ع  نكه وفو اؾسضـا أكه صحايب ؾ   ف إال هبذا الديث، وبؼقت جفافة افرواة ظـه.رَ ال ي 

 .ادرشؾة مشواء ادتصؾة أ ،الديث أشاكقده ضعقػة ؾحاصل األمر أن :)ؿؾت( 

 (.3/163ـ يف جامع أحؽام افـساء )ػه صقخـا ـ حػظه اهلل عَّ وَض  
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م  الـَّبِيَّ  أ نَّ أ ب ا ِهـْدٍ  ،ـ طن أبي هريرة3 ج  ال  الـَّبِي    ح  ؼ  فِي اْلق اُفوِخ، ف 

: (( ََأْكؽُِحقا َأَبا ِهـٍْد َوَأْكؽُِحقا إَِلْقفِ  ،َيا َبـِل َبَقاَضة))   ال ق  َوإِْن َكاَن )): و 

ا َتَداُووَن بِِف َخْقرٌ  ٍء مِؿَّ ْ
 .(1)((َفاْلِحَجاَمةُ  ،فِل َشل

 انِ ـَ ْس لَ كَ  ،اءٌ قَ َس  اُس الـَّ )) :قال: قال الـبي  ، طن أكس بن مالكـ 2

 .(2)((ةِ قَ افِ العَ بِ  قنَ ؾُ اَض ػَ تَ ا يَ ؿَ كَّ إِ ، وَ طِ ْش الؿُ 

                                                 

  ب افدارؿطـي إرشافه:وا أكؽره أمحد، وَص  ؾقه ضعف: (1)

( وابن أيب صقبة 1/381( وأمحد )3876( وابن ماجه )1111أخرجه أبو داود )

 ،ظن أيب هريرة ،حمؿد بن ظؿرو، ظن أيب شؾؿةمن ضرق ظن  .( وؽرهم13681)

 .امرؾوظً 

 .ؽره اإلمام أمحدن، فؽن أكإشـاده ال س   وطاهر 

 .اا صديدً وأكؽره إكؽارً  ػهعَّ إال أن أمحد َض  :(7/38ؿال ابن ؿدامة يف ادغـي ) 

 .)ادرشل أصبه( ثم صوبه ؾؼال: ،مرشاًل  ار فه افدارؿطـي ضريؼً ـَ وذَ  

 (.9/189) اكظر ظؾل افدارؿطـي 

سـد اظي يف مَض ( وافؼ  166افشقخ األصبفاين يف األمثال ) وأخرجه أب موضوع:( 1)

 ا.( وؽرمه191افشفاب )

عي، ظن إشحاق بن ظبد اهلل بن خَ بن واضح، ثـا شؾقامن بن ظؿرو افـَّ  بسقَّ اد  من ضريق  

 .به ،امرؾوظً  ،أيب ضؾحة، ظن أكس بن مافك
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دي يف افؽامل ـذاب ، ؿال ابن ظَ ( شؾقامن)و .مسوك الديث (ادسقب)هذا و 

وهذان الديثان وضعفام شؾقامن بن ظؿرو  :ر حديثغ ـَ ، وذَ (، يف ترمجة شؾقامن8/111)

 ظذ إشحاق بن ظبد اهلل بن أيب ضؾحة.

شؾقامن بن ظؿرو ( من ضريق 167يف األمثال )أيًضا  افشقخ األصبفاين ووأخرجه أب

 ،ر، ظن أيب شؾؿة بن ظبد افرمحن بن ظوف، ظن أبقهؿ  عي، ثـا ذيك بن أيب كَ خَ افـَّ 

 ذاب.ـ وهو (شؾقامن)وؾقه  .به ،امرؾوظً 

ـى واألشامء (، وافدواليب يف افؽ  168يف األمثال )أيًضا  افشقخ األصبفاين ووأخرجه أب

 ا.( وؽرمه911(،)989)

 ،ظن شفل بن شعد ،بؽار بن صعقب ؿال: أخزين ابن أيب حازم، ظن أبقهمن ضريق  

 .به ،امرؾوظً 

ال  ،من أحاديثفم روي ظن افثؼات ما فقسيَ  :بان، ؿال ابن ح  اضعقف جد   (ارؽَّ بَ )هذا و 

 جيوز االحتجاج به.

السن بن حيقى بن صافح ؿال: حدثـا حمؿد بن كا  :(1/18ايب يف افعزفة )طَّ وأخرجه اخلَ 

َراين  ثـا إبراهقم أبو أيوب    ،ؿتقبة َو  ثـا ابن أيب حازم، ظن أبقه، ظن  ،مق  ؾَ بن ش   ثـا بؽر ،ال 

 به. ،امرؾوظً  ،شفل بن شعد افساظدي

 (.)مؼبول :ؿال الاؾظ يف افتؼريب (بؽر)ضعقف، و (إبراهقم)و فول،جم (نَس الَ )و

  .ظن افـبي صع اهلل ظؾقه وشؾم ثبت بحالالديث ال يَ  أن :ؾاحلاصل

ئ    حديث مـؽر. :( ؾؼال1/111أبو حاتم يف افعؾل ) هل ظـوؿد ش 
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ِم ْبِن ُطت ْقب ة ،ـ 4 ؽ  ِن اْلح    ط 
َّ
ـَ  َأنَّ الـَّبِل

ًٓ إَِلك َأْهِؾ َبْقٍت مِ َأْرَسَؾ باَِل

َْكَصارِ  ْٕ   :َيْخُطُب إَِلْقِفْؿ، َفَؼاُلقا ،ا
 
 َفؼَ  !!َطْبٌد َحَبِشل

َّ
َٓ َأنَّ الـَّبِل اَل باَِلٌل: َلْق

   َْفَؼاُلقا !!َأَمَركِل َأْن آتِقُؽْؿ َما َأَتْقُتُؽؿ:  
 
 .َقاَل: َكَعؿْ  ؟!َأَمَركَ  الـَّبِل

  !!َقْد َمَؾْؽَت  :َقاُلقا

 
ِّ
  ،َفَلْخَبَرهُ  َفَجاَء إَِلك الـَّبِل

ِّ
ـْ َذَهٍب   َفُلْدِخَؾْت َطَؾك الـَّبِل

 ،قِْطَعٌة مِ

َْصَحابِِف: ((ُسْؼ َهَذا إَِلك اْمَرَأتَِؽ ))َفَؼاَل:  ،َلْطَطاُه إِيَّاَهافَ 
ِ
، َوَقاَل: ٕ

َِخقُؽْؿ فِل َولِقَؿتِفِ ))
ِ
 .(1)((اْجَؿُعقا ٕ

 :لقك أقوالفمإو

ـٍ ٓ يَ  ،وأهؾ اإلسالم كؾفؿ إخقة قال أبو محؿد بن حزم:  حرم طؾك اب

 شؿل. كؽاح ابـة الخؾقػة الفا -لِِغقَّةٍ  مـ زكجقة 

 -ا ما لؿ يؽـ زاكقً  -الؿسؾؿ  -الذي بؾغ الغاية مـ الػسؼ  -والػاسؼ 

 كػم لؾؿسؾؿة الػاضؾة.

 .(1ما لؿ تؽـ زاكقة) ،وكذلؽ الػاضؾ الؿسؾؿ كػم لؾؿسؾؿة الػاسؼة

                                                 

( وشعقد بن مـصور يف 116أخرجه أبو داود يف ادراشقل ) ظؾته اإلرشال: ،ضعقف (1)

 ا.( وؽرمه188ــه )ش  

 ،ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،بةق  تَ م بن ظ  ؽَ ظن الَ  ،من ضريق أيب إشحاق افشقباين 

 م من صغار افتابعغ .ؽَ ؾالَ  .مرشاًل 
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وكالم أبل محؿد يف غاية الػساد والـؽارة!! فؽقػ كدفع  )قؾت(:

 بصالحة إلك َمـ بؾغ الغاية مـ الػسؼ؟!

وهق ققل مالؽ،  .وقال الؽرخل: لقست بشرط أصاًل  ساين:قال الؽا

 .(2وسػقان الثقري، والحسـ البصري)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 (.111/ 9 باآلثار )ذَّ حَ اد   (1)

 (.317/ 1بدائع افصـائع   ) (1)
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 الراجح

اطتبار أي:  ،هق الؼقل إول :الذي يترجح لي بعد دراسة هذه الؿسللة

 .الؽػاءة يف الـؽاح

 .الذي يـبغل أن يؼال بف لؾعؿقمات التل تؼدمتهق وهذا الؼقل  

ٓ تـفض لالحتجاج هبا  -طتبار الؽػاءة يف الـؽاحمـ قالقا بعدم ا ةوأدل 

استدلقا بف مـ آيات فؾقس وجف الدٓلة ما ما أو .يف هذا الؿقضع

 .واهلل أطؾؿ ،بصريح فقفا

 .ويف الغالب لـ تستؼقؿ الحقاة بقـ الزوجقـ إٓ بالتؼارب بقـفؿا

 كا سقليت يقم تتعالحتؿً ف ،مـزلة مـ الرجؾ كوإذا كاكت الؿرأة أطؾ 

 .وإن كاكت صالحة، ولـ تستؼر الحقاة هبذا إمر كحت ،فطؾق

 ،ر لؾؽػاءة يف الـؽاحعتبِ كان ترجقح الؼقل الؿُ  فؾفذه األسباب ولغقرها 

 .باهلل التقفقؼو
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 ؟هل الؽػاءة شرط يف صحة الـؽاح

 قولقن: ىالؿسللة طؾهذه ؾف أهل العؾم يف اخت  

ا يف صحة ا لقست شرص  لؽـف ،الؼول األول: أن الؽػاءة وإن كاكت معتبرة

  .الـؽاح

ر َخ وهق ققل الجؿفقر مـ إحـاف، والؿالؽقة، والشافعقة، والؼقل أ

 .طـد الحـابؾة

ـة:  واستدلوا بالس 

ة  0 ائِش  ا ـ طن ط  ـْف  ِضي  اهللُ ط  ال ْت:ر    ق 
ِ
َطَؾك ُضَباَطَة   َدَخَؾ َرُسقُل اهلل

َبْقِر، َفَؼاَل َلَفا:  ؟َلَعؾَّ ))بِـِْت الز  َٓ  ((ِؽ َأَرْدِت الَحجَّ  
ِ
 َأِجُدكِل َقاَلْت: َواهلل

َّٓ َوِجَعةً  ل َواْشَتِرصِل، َوُققلِل: الؾَُّفؿَّ َمِحؾِّل َحْقُث )) َفَؼاَل َلَفا: !!إِ ُحجِّ

ـِ إَْسَقدِ  !!((َحَبْسَتـِل  .(1)َوَكاَكْت َتْحَت الِؿْؼَداِد ْب

ـ ج مَ وَّ َز الؿقالل، وتَ مـ  كأن الؿؼداد مقل  وجه الدللة من الحديث: 

 ،فتبقـ أن الؽػاءة حؼ لؾؿرأة وإولقاء ،بؿقافؼتفا ،هل أفضؾ مـف

 دها مـ شروط صحة الـؽاح.ؼْ ولقس فَ 

                                                 

 (.1117أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

29  

 

ـَ َأبِل  :وفقف ،رضي اهلل طـفا ـ حديث فاصؿة  بـت ققس3 َأنَّ ُمَعاِوَيَة ْب

 
ِ
ا َأُبق َجْفٍؿ َفاَل َيَضُع أَ )): ُسْػَقاَن َوَأَبا َجْفٍؿ َخَطَباكِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل مَّ

ـَ  َٓ َماَل َلُف، اْكؽِِحل ُأَساَمَة ْب ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُؾقٌك  ـْ َطاتِِؼِف، َوَأمَّ َطَصاُه َط

، َفـََؽْحُتُف، َفَجَعَؾ اهلُل فِقِف ((اْكؽِِحل ُأَساَمةَ ))َفَؽِرْهُتُف، ُثؿَّ َقاَل:  ((َزْيدٍ 

 .(1)َخْقًرا، َواْغَتَبْطُت بِفِ 

 ((اكؽحل أسامة)) لفا: لؿا قال أن الـبل  الحديث: منوجه الدللة 

ولق كان كؽاحفا مـ واحد  ،جفؿ لأب وألؿ يـففا طـ كؽاح معاوية 

 ذلؽ لفا. ـ الـبل قَّ ٓ يصح لبَ  امـفؿ

ـْ  -َأنَّ َأَبا ُحَذْيَػةَ ، ج الـبي وْ ز   ـ طن طائشة رضي اهلل طـفا،2 َوَكاَن مِؿَّ

  َشِفَد َبْدًرا
ِ
َتَبـَّك َسالًِؿا، َوَأْكَؽَحُف بِـَْت َأِخقِف ِهـَْد بِـَْت  -َمَع َرُسقِل اهلل

ـَ إَْكَصارِ 
ْمَرَأٍة مِ

ِ
ـِ ُطْتَبَة، َوُهَق َمْقًلك ٓ  .(2)الَقلِقِد ْب

فػل إحاديث التل تؼدم ذكرها كان الزوج يف الؿـزلة  (:أحؿد)قؾت 

 ،وكذلؽ رضقف إولقاء ،ا رضقتفلؽـف ،والؿؽاكة الدكققية أقؾ مـ الؿرأة

                                                 

 (.1881أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)

 (.811أخرجه افبخاري ) صحقح:( 1)
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 ،ؿ مـ ذلؽ أن الؽػاءة لقست مـ شروط صحة الـؽاحفُعؾِ  ،فتؿ الزواج

 واهلل أطؾؿ. ،ن الؿرأة والقلل إذا أسؼطاها سؼطتأو

 وإلقك أقوال أهل العؾم:

 األحـاف:

فؾلولقاء أن  ،الؿرأة كػسفا مـ غقر كػء ِت َج وَّ وإذا زَ  قال السرخسي:

 .(1)ا ألحؼت العار بإولقاءيػرققا بقـفؿا: ٕهن

 ْت َج وَّ ٕهنا زَ ) :ك أن يؼاللَ وْ وإَ  :مصطػى العدوي ُمعؼب ا  قال شقخـا

)ٓ كؽاح ) :اهلل طؾقف وسؾؿ كلحديث رسقل اهلل صؾ (كػسفا بغقر ولل

 .(إٓ بقلل(

 الؿالؽقة:

ؾ(مـ غقر كػم  جفاوَّ زَ  نْ فنِ  :يقال شفاب الدين الـػراو  :فقف )ُفصِّ

ٕن  :د كؽاحف ولق رضقت بف الؿرأةرُ  ،ا بآطتؼادا أو فاسؼً كافرً إن كان  

 .لقس ٕحد إسؼاصفا ،الؽػاءة يف الديـ حؼ هلل

                                                 

 (.11/ 1) ادبسوط (1)
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جفا لدينء يف الـسب أو فؼقر أو فاسؼ بجارحة أو بذي وَّ بخالف لق زَ  

فا الؿرأة سؼطتْ ا، بؾ إن أَ د بف مطؾؼً رَ فال يُ  ،طقب يقجب الخقار لؾزوجة

 .(1)ٍق ر باهتا، وإن أسؼطفا أحدهؿا فحؼ أَخ مع القلل سؼطت مراطا

 الشافعقة:

إكؿا هق  ،ده بؽؾ حالرُ ا فلَ مً رَّ حَ ولقس كؽاح غقر الؽػء مُ   قال الشافعي:

ـ لف إمر معفا جة ومَ زوَّ فنذا رضقت الؿُ  .جة والقٓةزوَّ كؼص طؾك الؿُ 

 .(2ده)رُ لؿ أَ  ،بالـؼص

، (ا لؾعارلـؽاح دفعً فصؾ يف الؽػاءة الؿعتربة يف ا) قال الشربقـي:

فؾفؿا  ،ا يف صحة الـؽاح، بؾ هل حؼ لؾؿرأة والقللولقست شرصً 

 .(3إسؼاصفا)

 

 

 

                                                 

 (.9/ 1) افػواـه افدواين (1)

 .(16/ 1م )األ   (1)

 (.8/171( مغـي ادحتاج )3)
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 الحـابؾة:

 ا يف الـؽاح. أهنا لقست شرصً  :والرواية الثاكقة طـ أحؿد قال ابن قدامة:

وطؿر  ،وي كحق هذا طـ طؿر وابـ مسعقدرُ ، وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ

ر وحؿاد بـ أبل سؾقؿان وابـ سقريـ قْ ؿَ بـ طُ  دقْ بَ بـ طبد العزيز، وطُ 

إن }ومالؽ والشافعل وأصحاب الرأي: لؼقلف تعالك:  ،وابـ طقن

 .(1){أكرمؽؿ طـد اهلل أتؼاكؿ

إن كؽاح الػؼقر  :العؾؿاء لؿ يؼؾ أحؿد وٓ أحد مـ قال ابن الؼقم:

وٓ يؼقل هق وٓ أحد: إن كؽاح الفاشؿقة  .لؾؿقسرة باصؾ، وإن رضقت

 .باصؾ -الفاشؿل والؼرشقة لغقر الؼرشللغقر 

ا مـ أصحابـا يحؽقن الخالف يف وإكؿا كبفـا طؾك هذا ٕن كثقرً  

إن الؽػاءة  :مع ققلفؿ ،ؼقنؾِ طْ الؽػاءة، هؾ هل حؼ هلل أو لمدمل؟ ويُ 

 .(2)ويف هذا مـ التساهؾ وطدم التحؼقؼ ما فقف .هل الخصال الؿذكقرة

 

 

                                                 

 (.13( ادصدر افسابق، وافسورة شورة الجرات )1)

 (.186/ 1) زاد ادعاد (1)
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 .يف صحة الـؽاحأن الؽػاءة شرط  الؼول الثاين: 

 وهق رواية طـ اإلمام أحؿد. 

  :هذا الؼول ىلقك األدلة طؾإو 

َٓ َتـْؽُِحقا الـَِّساَء )) :قال رسول اهلل  ، قال:رضي اهلل طـه ـ طن جابر0

َٓ َمْفَر ُدوَن َطَشَرِة َدَراِهؿَ  َْولَِقاُء، َو ْٕ َّٓ ا َـّ إِ ُجُف َٓ ُيَزوِّ َْكَػاَء، َو ْٕ َّٓ ا  .(1) ((إِ

َتَخقَُّروا )) :قال رسول اهلل  قالت: رضي اهلل طـفا طائشة نـ ط3

َْكَػاَء، َوَأْكؽُِحقا إَِلْقِفؿْ  ْٕ  .(2)((لِـَُطِػُؽْؿ، َواْكؽُِحقا ا

 .جت مـ غقر كػء، فالـؽاح باصؾوِّ وإذا زُ  قال ابن قدامة:

 :ؾػت الرواية طـ أحؿد يف اشرتاط الؽػاءة لصحة الـؽاحاختَ و

ق بقـفؿا. رِّ فُ  ،ج الؿقلك العربقةوَّ زَ قال: إذا تَ  .هنا شرط لفوي طـف أفُر  

 .وهذا ققل سػقان

 ق بقـفؿا. ػرَّ شرب الشراب: ما هق بؽػء لفا، يُ وقال أحؿد يف الرجؾ يَ  

                                                 

 تؼدم ترجيه يف اظتبار افؽػاءة. ا:ضعقف جد   (1)

 تؼدم ترجيه. ضعقف: (1)



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

34  

 

رضل اهلل  -بقـفؿا: لؼقل طؿر  قُت رَّ فَ  ،اوقال: لق كان الؿتزوج حائؽً 

 .(1)(ػاءكْ ٕمـعـ فروج ذوات إحساب إٓ مـ إَ ): -طـف 

 .(2)ل بنسـادهالَّ رواه الخَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 تؼدم ترجيه. ضعقف: (1)

 (.33/ 7ادغـي ) (1)
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 الراجح

أن الؽػاءة لقست مـ  ،ققل الجؿفقر :الذي يترجح لي ـ واهلل أطؾم ـ

 .ؿا تؼدم مـ أدلةلِ  :شروط صحة الـؽاح

م لؾؿرأة رجؾ أقؾ مـفا دَّ ؼَ تَ  نْ إِ  ك:بؿعـ إل الدين، موروهذا يف جؿقع األ

ع هذا كؾف رضقت وم ،يف الؿال والـسب والحرفة، ويف جسده طققب

 .فالعؼد يصح ،ورضل إولقاء ،الؿرأة بالزواج مـف

فرضقت بف ورضل  ،م كافر لؾزواج مـ امرأة مسؾؿةدَّ ؼَ لؽـ إن تَ  

 .فالزواج باصؾ وٓ يصح بحال مـ إحقال ،إولقاء

ـَ َحتَّك ُيْممِـُقا َوَلَعْبٌد ُمْممِ  }: كقال اهلل تعال   َٓ ُتـْؽُِحقا اْلُؿْشِركِق ـٌ َخْقٌر َو

ـْ ُمْشِرٍك َوَلْق َأْطَجَبُؽؿْ 
 .(1){مِ

زوجقا ٓ تُ  :أي {ـْؽُِحقاَوٓ تُ }ققلف تعالك: قال اإلمام الؼرصبي: 

وأجؿعت إمة طؾك أن الؿشرك ٓ يطل الؿممـة  .الؿسؾؿة مـ الؿشرك

 .(2ؿا يف ذلؽ مـ الغضاضة طؾك اإلسالم)لِ  :بقجف

 

                                                 

 .[111]افبؼرة:  (1)

 (.3/71ن )آ( اجلامع ألحؽام افؼر1)
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 ؟رأة()يف الرجل أو الؿ ؟فقؿن تعتبر الؽػاءة

 الؿسللة طؾى قولقن:هذه ؾف أهل العؾم يف اخت  

 .الؼول األول: أن الؽػاءة تؽون يف الرجل ل الؿرأة

  .والحـابؾة ماطدا أبا يوسف ومحؿد بن الحسن. األحـافوهذا قول  

  :وإلقك أقوالفم

 األحـاف:

 .ر لؾـساء ٓ لؾرجالعتبَ فالؽػاءة تُ  قال الؽاساين:

ر يف عتبَ لؽػاءة يف جاكب الرجال لؾـساء، وٓ تُ ر اعتبَ طؾك معـك أكف تُ  

جاكب الـساء لؾرجال: ٕن الـصقص وردت بآطتبار يف جاكب الرجال 

 خاصة.

رطت لف الؽػاءة يقجب اختصاص اطتبارها وكذا الؿعـك الذي ُش 

ػ ٓ الرجؾ: ٕهنا هل ستـؽِ بجاكبفؿ: ٕن الؿرأة هل التل تَ 

 .(1)ؾفابَ ـ قِ ػة مِ كَ ش، فال تؾحؼف إَ تػرِ سفلما الزوج ففق الؿُ . شةستػرَ الؿُ 

 

 

                                                 

 (.311/ 1بدائع افصـائع ) (1)
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 الحـابؾة:

 .والؽػاءة معتربة يف الرجؾ دون الؿرأة قال ابن قدامة:

ئ لف، وقد تزوج مـ أحقاء ؽافِ ٓ مُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فنن الـبل  

ـ كاكت مَ ))ى باإلماء، وقال: رَّ َس ل، وتَ قَ صػقة بـت ُح  َج وَّ َز العرب، وتَ 

ؿفا، وأحسـ تعؾقؿفا وأحسـ إلقفا، ثؿ أطتؼفا ؾَّ طـده جارية، فعَ 

 . متػؼ طؾقف. ((فؾف أجران :وتزوجفا

 .(1)ر ذلؽ يف إمعتبَ شرف بشرف أبقف ٓ بلمف، فؾؿ يُ وٕن القلد يَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(39/ 7ادغـي ) (1)
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 .طؾى حد سواء ،الؼول الثاين: أن الؽػاءة معتبرة يف الرجل والؿرأة

 ،ـقػةأبل ح لصاحبَ  ،يقسػ ومحؿد بـ الحسـ لوهق ققل أب 

   .ومذهب الشافعقة

 وإلقك أقوالفم:

ـ قال: إن الؽػاءة يف جاكب الـساء معتربة ـ مشايخـا مَ ومِ  قال الؽاساين:

 .(1)طـد أبل يقسػ ومحؿد ،اأيًض 

 الشافعقة:

فؾؿا صح  ،وٕن الؽػاءة معتربة يف الرجؾ والؿرأة قال الؿاوردي:

ح إذا تزوجت صح الـؽا ،الـؽاح إذا تزوج الرجؾ بامرأة ٓ تؽافئف

 .(2)الؿرأة برجؾ ٓ يؽافئفا

 

 

 

 

                                                 

 (.311/ 1بدائع افصـائع ) (1)

 (.118/ 9مغـي ادحتاج  ) (1)
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 الراجح

جاكب  يفر عتبَ أن الؽػاءة إكؿا تُ هق  يف هذه الؿسالة يَّ الذي يترجح لد

 .جاكب الؿرأة يفر عتبَ الرجؾ وٓ تُ 

 وهذا الترجقح لًتي ذكره: 

اهلل طؾقه  ىأن الـبي صؾ ،رضي اهلل طـه األشعري ىحديث أبي موس ـ 0

كاكت لف جارية فعالفا، فلحسـ إلقفا ثؿ أطتؼفا ـ مَ )) :وسؾم قال

 .(1)((كان لف أجران :وتزوجفا

ر هل وأولقاؤها طادة، إذا تزوجت مـ عقَّ أن الزوجة الرفقعة الؿـزلة تُ  ـ 2

 .غقر الؽػء

 ر إذا كاكت زوجتف خسقسة ودوكف مـزلة.عقَّ أما الزوج الشريػ فال يُ  

وقد تزوج مـ  ،لف يف مـزلتف اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ مؽافئ كأن الـبل صؾ ـ3

ل ، وكاكت يفقدية وأسؾؿت قَ تزوج مـ صػقة بـت ُح وأحقاء العرب، 

(2). 

 

                                                 

 ( .118( ومسؾم )1188أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)

 دار افػتح فإلظالم افعريب. /ط ،بتحؼقق صقخـا افعدوي (3/361ـة )( اكظر ؾؼه افس  1)
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 ؟الؽػاءة حق لؾؿرأة أو لألولقاءمسللة هل 

  -والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة حـػقةمن ال -ذهب جؿفور أهل العؾم

از ذلك فنن اتػؼوا طؾى إسؼاصفا ج ،إلى أن الؽػاءة حق لؾؿرأة واألولقاء

 .وصح الـؽاح

 فم:وإلقك أقوال

 األحـاف:

بؾ  ،حؼ القلل ٓ حؼفا( فقف كظر وهل :)ققلف :م الحـػيقْ ج  قال ابن كُ 

 .الؽػاءة حؼ لؽؾ مـفؿا

مـ أن الحؼ يف إتؿام  ،ؾ الػصؾ السادسقْ بَ قُ  (الذخقرة)يدل طؾقف ما يف  

ـدهؿا وط ،كحؼ الؽػاءة -ثؾ طـد أبل حـقػة لؾؿرأة وللولقاءمفر الؿِ 

 اهـ. .لؾؿرأة ٓ غقر

 .(1)ايدل طؾك أكف حؼ لؽؾ مـفؿا اتػاقً  (كحؼ الؽػاءة) :فنن ققلف

 الؿالؽقة:

 ،فنذا اتػؼت معفؿ طؾك تركفا .الؽػاءة حؼفا وحؼ إولقاء قال الؼرايف:

 .وقالف إئؿة .جاز

                                                 

 (.3/137افبحر افرائق  ) (1)
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والػرق بقـ أبقفا وأبقف  ،لتزويجف طؾقف السالم ابـتف لعؾل رضل اهلل طـف 

 !!وٓ مؽافئ لف يف الثؼؾقـ ،ممعؾق

 -ب وغقرهؿ مـ الؿقالل والعجؿقْ فَ ج سؾؿان وبالل وُص زوَّ وتَ  

ولؿ يخالػ  ،افؽان إجؿاطً  ،ر ذلؽ طؾقفؿؽَ ـْولؿ يُ  ،قاتؾِ العربقات العَ 

 .(1)يف ذلؽ إٓ اإلمامقة

 الشافعقة:

 ،ا كان أو جؿاطةواحدً  ،الؽػاءة حؼ الؿرأة والقلل قال الـووي:

  درجة.مستقيـ يف 

أو أحد إولقاء برضاها  ،فا الؿـػرد برضاهاولق   جفا بغقر كػءٍ وَّ زَ  نْ فنِ 

 ا لؾصحة.فالؽػاءة لقست شرصً  :الباققـ، صح الـؽاح اورض

جفا القلل إقرب بغقر كػء برضاها، لؿ يؽـ للبعد وَّ وإذا زَ  

 .(2)آطرتاض

 

 

                                                 

 .(111/ 8افذخرة ) (1)

 (.88/ 7) روضة افطافبغ (1)
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 الحـابؾة:

ا لؾؿرأة أو قهنا حؼً خرج طـ كالؽػاءة ٓ تَ  وٕن قال ابن قدامة:

 .(1)شرتط وجقدها، كالسالمة مـ العققبإولقاء، أو لفؿا، فؾؿ يُ 

فرضقت الؿرأة وإولقاء  ،افنن قؾـا: لقست شرصً  :ا رحؿه اهللوقال أيض  

 .(2كؾفؿ، صح الـؽاح)

الؽػاءة حؼ الؿرأة وإولقاء، فنذا  :جاء يف الؿوسوطة الػؼفقة الؽويتقة

 .(3)ا جازاتػؼت معفؿ طؾك تركف

يرى جؿفقر الػؼفاء أن الؽػاءة حؼ لؾؿرأة  قال الشقخ سقد سابق:

ج الؿرأة مـ غقر كػء إٓ برضاها زوِّ وإولقاء، فال يجقز لؾقلل أن يُ 

ن تزويجفا بغقر الؽػء فقف إلحاق طار هبا ٕ: ورضا سائر إولقاء

 ا.ز مـ غقر رضاهؿ جؿقعً جُ وهبؿ، فؾؿ يَ 

فؿ، فنذا ؼِّ حَ ن الؿـع لِ جاز تزويجفا ٕ فنذا رضقت ورضل أولقاؤها

 .(4)قا زال الؿـعُض رَ 

                                                 

 (.38/ 7ادغـي ) (1)

 ( ادصدر افسابق .1)

(3) (38 /161.) 

 .(111/ 1ـة )ؾؼه افس   (8)
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أن الؽػاءة حؼ لؾؿرأة هق  :والحاصل يف هذه الؿسللة كؿا أشرت

 .تركفا جاز الـؽاح كفنن اتػؼقا طؾ ،وٕولقائفا

ورضقت بف الؿرأة ، وكذلؽ رضل  ًئا،فنذا تؼدم لؾؿرأة رجؾ لقس كػ 

 .ذلؽصح الـؽاح وٓ إشؽال يف  :إولقاء

 ،الؽػء، لؽـ ما دامت رضقت غقر الؽػءهق إفضؾ لفا  لؽـو 

 .واهلل أطؾؿ ،فالعؼد يصح
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 (0اطتبار الؽػاءة يف الدين)

ـة ن والس  آبالؼر -يف الدين معتبرة  أن الؽػاءة -رحؿك اهلل تعالى -اطؾم

 .اإلجؿاعو

 :نآالؼر -أول  

ان  ُمْمِمـ ا ك   } :طز وجل ـ قال0 ْن ك  ؿ  ا ل  ي ْست ُوون  أ ف  اِسؼ  ان  ف  ْن ك   .(2){ؿ 

 ،فالرجؾ الػاسؼ لقس بؽػء لؾؿرأة الصالحة العػقػة :أحؿد()قؾت 

 !فال يستقي الصالح بالػاسؼ :كػء لػاسؼة مـ أمثالفهق وإكؿا 

َٓ َيـْؽِحُ  } :قال تعالى ـ3 اكَِقُة  َّٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ َٓ َيـْؽُِح إِ اكِل  َفا الزَّ

ـَ  َم َذلَِؽ َطَؾك اْلُؿْممِـِق َّٓ َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ  .(3){إِ

ََمٌة ُمْممِـٌَة َخْقٌر  }ى:ـ قال تعال2  َٕ َـّ َو
َٓ َتـْؽُِحقا اْلُؿْشِرَكاِت َحتَّك ُيْممِ َو

ـَ َحتَّك ُيْممِـُقا َٓ ُتـْؽُِحقا اْلُؿْشِركِق ـْ ُمْشِرَكٍة َوَلْق َأْطَجَبْتُؽْؿ َو
َوَلَعْبٌد  مِ

                                                 

 ة.أن ال يتزوج ؾاشق بصال :بافؽػاءة يف افدينادؼصود ( 1)

 .ال صك ؾقه ،هذا حمرم باإلمجاع ألن  :وفقس ادؼصود هـا أن ال يتزوج ـاؾر بؿسؾؿة 

 وفؽــي ظؿؿت يف هذه ادسلفة ألصؿل افـوظغ. 

 [.18]افسجدة: (1)

 [.3]افـور:  (3)
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ـْ ُمْشِرٍك َوَلْق َأْطَجَبُؽْؿ ُأوَلئَِؽ َيْدُطقَن إَِلك الـَّاِر َواهلُل َيْدُطق 
ـٌ َخْقٌر مِ

ُمْممِ

ـُ آَياتِِف لِؾـَّ  ُرونَ إَِلك اْلَجـَِّة َواْلَؿْغِػَرِة بِنِْذكِِف َوُيَبقِّ ُفْؿ َيَتَذكَّ  .(1){اِس َلَعؾَّ

َفا الَّ  َيا } :ىـ قال تعال 4  ـَ آَمـُقا إَِذا َجاَءُكُؿ اْلُؿْممِـَاُت ُمَفاِجَراٍت َأي  ِذي

َـّ  َـّ ُمْممِـَاٍت َفاَل َتْرِجُعقُه َـّ َفنِْن َطؾِْؿُتُؿقُه َـّ اهلُل َأْطَؾُؿ بِنِيَؿاكِِف َفاْمَتِحـُقُه

َـّ َوآُتقُهْؿ َما َأكْ  َٓ ُهْؿ َيِحؾ قَن َلُف َـّ ِحؾ  َلُفْؿ َو َٓ ُه اِر  َٓ إَِلك اْلُؽػَّ َػُؼقا َو

َٓ ُتْؿِسُؽقا بِِعَصِؿ  َـّ َو َـّ ُأُجقَرُه َـّ إَِذا آَتْقُتُؿقُه ُجـَاَح َطَؾْقُؽْؿ َأْن َتـْؽُِحقُه

 َيْحُؽُؿ 
ِ
اْلَؽَقافِِر َواْسَلُلقا َما َأْكَػْؼُتْؿ َوْلَقْسَلُلقا َما َأْكَػُؼقا َذلُِؽْؿ ُحْؽُؿ اهلل

 .(2){َبْقـَُؽْؿ َواهلُل َطؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ 

قَِّباُت  } :ىـ قال تعال5 ـَ َواْلَخبِقُثقَن لِْؾَخبِقَثاِت َوالطَّ اْلَخبِقَثاُت لِْؾَخبِقثِق

ا َيُؼقُلقَن َلُفْؿ َمْغِػَرٌة  ُءوَن مِؿَّ َؽ ُمَبرَّ
قَِّباِت ُأوَلئِ قُِّبقَن لِؾطَّ ـَ َوالطَّ قِّبِق لِؾطَّ

 .(3){َوِرْزٌق َكِريؿٌ 

 

 

                                                 

 [.111]افبؼرة:  (1)

 [.11]ادؿتحـة:  (1)

 [.16]افـور:  (3)
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  ـة:الس   -ثاكق ا

َْرَبٍع: لَِؿالَِفا، )) قال:  طن الـبي ، ـ طن أبي هريرة0
ِ
ُتـَْؽُح اْلَؿْرَأُة ٕ

ـِ َتِرَبْت َيَداكَ  ي  .(1)((َولَِحَسبَِفا، َولَِجَؿالَِفا، َولِِديـَِفا، َفاْضَػْر بَِذاِت الدِّ

ويتحصؾ لل مـ هذا الحديث أن الؿتزوج يـبغل  :العدوي قال شقخـا

ر الـبل وحثِّف بؼقلف مْ َٕ  :يـذات الد كأن يحرص بالدرجة إولك طؾ

: (( )فاضػر بذات الديـ تربت يداك.) 

 .(2)استحب لف أن يـتؼل ذات الـسب أيًض وبعد الديـ )أو مع الديـ ( يُ  

ـْ )) :قال رسول اهلل  قال: ـ طن أبي هريرة 3 إَِذا َخَطَب إَِلْقُؽْؿ َم

ُجقُه، َّٓ تَ  َتْرَضْقَن ِديـَُف َوُخُؾَؼُف َفَزوِّ ـْ فِْتـٌَة فِل إَْرِض َوَفَساٌد إِ ْػَعُؾقا َتُؽ

 .(3)((َطِريٌض 

ك يف راطَ ٓ يُ  :فنكف يؼقل، (4)لؿالؽ ويف الحديث دلقؾ قبي:قال الط  

 .(5)الؽػاءة إٓ الديـ وحده

                                                 

 (.1866( ومسؾم )1191أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)

 ( يف اهلامش .3/161( جامع أحؽام افـساء )1)

 .شبق ترجيه :اأشاكقده ضعقػة جد   (3)

 مام دار اهلجرة ـ  رمحه اهلل ـ  .إ ،ؼصد اإلمام مافك بن أكس( يَ 8)

 (.173/ 8حتػة األحوذي ) (1)
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 اإلجؿاع: -ثالث ا

ؾ الؿسؾؿة حِ فال تَ  ،واطتبار الؽػاءة يف الديـ متػؼ طؾقف :ابن حجر قال

 .(1)لؽافر أصاًل 

 :لقك أقوال أهل العؾمإو 

 األحـاف: 

 .يف ققل أبل حـقػة وأبل يقسػ ،الديـ : ومـف قال الؽاساين:

كان  ،جت كػسفا مـ فاسؼوَّ حتك لق أن امرأة مـ بـات الصالحقـ إذا زَ  

للولقاء حؼ آطرتاض طـدهؿا: ٕن التػاخر بالديـ أحؼ مـ التػاخر 

 أشد وجقه التعققر.بالـسب والحرية والؿال، والتعققر بالػسؼ 

ٕن هذا مـ أمقر أخرة،  ٓ تعترب الؽػاءة يف الديـ: :(2) وقال محؿد

ا إٓ إذا كان شقئً  ،ؼدح فقفا الػسؼوالؽػاءة مـ أحؽام الدكقا، فال يَ 

فنن  .صػعضحؽ طؾقف، ويُ سخر مـف ويُ بلن كان الػاسؼ مؿـ يُ  ،افاحًش 

ًٓ تً ا قَ فاب مـف بلن كان أمقرً كان مؿـ يُ  ا: ٕن هذا الػسؼ ٓ يؽقن كػئً  ،ا

 .ؼدح يف الؽػاءةا يف العادة، فال يَ د شقئً عَ يُ 

                                                 

 (.131/ 9ؾتح افباري ) (1)

 .(فشقباين )صاحب أيب حـقػةالسن ا ( هو حمؿد بن1)
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ا، وإن كان ا ٓ يؽقن كػئً أن الػاسؼ إذا كان معؾـً  وطـ أبل يقسػ 

 .(1)اا يؽقن كػئً مسترتً

 الؿالؽقة:

فلما الؽػاءة فنهنؿ اتػؼقا طؾك أن الديـ معترب يف ذلؽ، إٓ  قال ابن رشد:

 إسؼاط اطتبار الديـ.  بـ الحسـ مـوي طـ محؿد ما رُ 

 -جفا إب مـ شارب الخؿروَّ ؽر إذا زَ ولؿ يختؾػ الؿذهب أن البِ 

ـظر الحاكؿ ؿـع كػسفا مـ الـؽاح. ويَ أن لفا أن تَ  -وبالجؿؾة مـ فاسؼ 

 ق بقـفؿا. ػرِّ فقُ  ،يف ذلؽ

 جفا مؿـ مالف حرام، أو مؿـ هق كثقر الحؾػ بالطالقوَّ وكذلؽ إن زَ 

(2). 

 فعقة:الشا

ؿا لِ  ة:فالػاسؼ لقس بؽػء لؾعػقػ ،فلما الديـ ففق معترب قال الشقرازي:

إذا ))ين أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: َز ى أبق حاتؿ الؿُ وَ رَ 

                                                 

 (.311/ 1) بدائع افصـائع (1)

 (.3/81بداية ادجتفد ) (1)
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إٓ تػعؾقا تؽـ فتـة يف  ،كؽحقهلف ،ؼفؾُ قن ديـف وُخ َض رْ ـ تَ جاءكؿ مَ 

 .(1)((إرض وفساد طريض

 الحـابؾة:

ـْ َكاَن ُمْممِـًا } :لدلقؾ طؾك اطتبار الديـ ققلف تعالكوا قال ابن قدامة: َأَفَؿ

ـْ َكاَن َفاِسًؼا ٓ َيْسَتُقونَ   .[18]السجدة:  {َكَؿ

وٕن الػاسؼ مرذول مردود الشفادة والرواية، غقر ملمقن طؾك الـػس  

والؿال، مسؾقب القٓيات، كاقص طـد اهلل تعالك وطـد خؾؼف، قؾقؾ 

ا ا لعػقػة وٓ مساويً ئً رة، فال يجقز أن يؽقن كػالحظ يف الدكقا وأخ

 .ا لؿثؾفئً لفا، لؽـ يؽقن كػ

 .(2)تءافلما الػاسؼ مـ الجـد، ففق كاقص طـد أهؾ الديـ والؿرو 

 

 

 

 

                                                 

 (.833/ 1) ادفذب (1)

 (.7/31( ادغـي )1)
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 .أن الؽػاءة يف الديـ شرط الحاصل يف الؿسللة:

 .ـة واإلجؿاعبالؽتاب والس   ،ج مسؾؿة بؽافرزوَّ أكف ٓ يجقز أن تُ  كبؿعـ 

تتزوج صالحة بػاسؼ ضاهر الػسؼ، فال تتزوج صالحة مـ  وكذلؽ ٓ 

 .بتارك لؾصالة أو شارب لؾخؿر -أهؾف أهؾ صالح وتؼقى بقٍت 

 فقَ  ،هذا الـحق الؿذكقر كـ طؾم لؾؿرأة مَ دَّ ؼَ وإذا تَ  
َّ
ؿتـع، أن يَ  ؾزم القلل

 .ج كريؿتف إٓ لتؼل رشقدزوِّ وأن ٓ يُ 

أن  كحؿ اهلل ـ يحرصقن طؾا مـ إولقاء إٓ ـ ما ركثقرً  وقد رأيُت  

ؼ ؾُ ديـ وٓ ُخ  كإل ونوٓ يـظر ،بـاهتؿ مـ صاحب الؿال الؽثقر قايزوج

وبعد ذلؽ تحدث الؿشاكؾ بسبب البعد طـ اختقار  !وٓ أصؾ صقب

 .واهلل الؿقفؼ .الرجؾ الؽػء الصالح

 :ـ قال بجقاز أن تتزوج الصالحة بالػاسؼ والعؽس وكحق ذلؽهذا ومَ  

 : فؽالمف فقف كظر كبقر.مكلبل محؿد بـ حز
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 ؟بالعػقػة -الذي تابهل يتزوج الزاين 

 ؟التي تابت وهل يتزوج العػقف بالزاكقة

 ؟ففؾ يجقز تزويجف ٓمرأة طػقػة ،إذا زكا رجؾ ثؿ تاب مـ زكاه

  ؟والعؽس

  .جقاز ذلؽ طدد كبقر مـ أهؾ العؾؿ كذهب إل

 :فؿوإلقؽ أققال

  :واج الزاكقةواختؾػقا يف ز قال ابـ رشد:

 عه قوم. ـ  الجؿفور، وم   هفلجاز

والزاكقة ٓ يـؽحفا }اختالففؿ يف مػفقم ققلف تعالك:  :وسبب اختالففم

 .[3]الـقر:  {إٓ زان أو مشرك وحرم ذلؽ طؾك الؿممـقـ

خرج التحريؿ؟ وهؾ اإلشارة يف ققلف: خرج الذم؟ أو مَ هؾ خرج مَ  

 ك الزكك أو إلك الـؽاح؟[ إل3]الـقر:  {وحرم ذلؽ طؾك الؿممـقـ}

ؿا جاء ؾ أية طؾك الذم ٓ طؾك التحريؿ: لِ ؿْ حَ لِ  وإكؿا صار الجؿفور

هنا إ :يف زوجتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - قال لؾـبل يف الحديث أن رجاًل 

، ((ؼفاؾِّ صَ )): -طؾقف الصالة والسالم  -فؼال لف الـبل  !د يد ٓمسرُ ٓ تَ 

 . ((ؽفاْس مْ فلَ ))فؼال لف: إين أحبفا. فؼال لف: 
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ـاء طؾك هذا إصؾ. وبف قال بِ  .ػسخ الـؽاحإن الزكك يَ  ا:وقال قوم أيض  

 .(1)الحسـ

ـؽح ولؾؿرأة أن ٓ تَ  ،ـؽح زاكقةفآختقار لؾرجؾ أن ٓ يَ  :قال الشافعي

 .ازاكقً 

لقست معصقة واحد  ،ال فؾقس ذلؽ بحرام طؾك واحد مـفؿاعَ فَ  نْ فنِ  

 .قف الحالل إذا أتاهم طؾحرِّ مـفؿا يف كػسف تُ 

ؿ قبؾ دخقلفا طؾقف ؾِ فعَ  ،عؾؿ أهنا زكتح امرأة لؿ يَ ؽَ وكذلؽ لق كَ  :قال 

ولؿ يؽـ لف أخذ صداقف  ،حرم طؾقفلؿ تَ  ،أهنا زكت قبؾ كؽاحف أو بعده

 .وكان لف إن شاء أن يؿسؽ وإن شاء أن يطؾؼ ،مـفا وٓ فسخ كؽاحفا

أو بعدما  ،يـؽحفاوكذلؽ إن كان هق الذي وجدتف قد زكك قبؾ أن  

وهل زوجتف  ،فال خقار لفا يف فراقف ،كؽحفا قبؾ الدخقل أو بعده

 .حرم طؾقفوٓ تَ  ،بحالفا

ٓ  ،أو قامت طؾقف بقـة أو اطرتف ،دحَ د الزاين مـفؿا أو لؿ يُ وسقاء ُح  

 ،الحالل -م زكا واحد مـفؿا وٓ زكاهؿا وٓ معصقة مـ الؿعاصلرِّ حَ يُ 

 .(1شرك وإيؿان)ختؾػ ديـاهؿا بإٓ أن يَ 

                                                 

 (.68/ 3بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ) (1)
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وكذلؽ الزاين إذا  .أما إذا تابت الزاكقة فقجقز الزواج مـفا قال الؼطان:

طؾك ذلؽ  صَّ كؿا كَ  .يجقز أن يتزوج مـ الؿممـات العػقػات ،تاب

 .(2)طـف اإلماُم أحؿد رضل اهلل

حتك  ،اا وٓ طػقػً ا، ٓ زاكقً حؾ لؾزاكقة أن تـؽح أحدً وٓ يَ  بن حزم:ا قال

 .ابت حؾ لفا الزواج مـ طػقػ حقـئذٍ تتقب، فنذا ت

حتك  ،ٓ زاكقة وٓ طػقػة ،وٓ يحؾ لؾزاين الؿسؾؿ أن يتزوج مسؾؿة

 .(3)يتقب، فنذا تاب حؾ لف كؽاح العػقػة الؿسؾؿة حقـئذٍ 

 أدلتفم:

نِ -0 بَّاسٍ  ط  ا اْبِن ط  ـُْفؿ  ِضي  اهللُ ط  ، إِنَّ  :ر 
ِ
َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

مِسٍ  َتْحتِل َٓ َٓ َتُرد  َيَد  ْؼَفا))َقاَل:  !اْمَرَأًة  َٓ َأْصبُِر َطـَْفا ((َصؾِّ  !َقاَل: إِكِّل 

 .(4)((َفَلْمِسْؽَفا))َقاَل: 

                                                                                                                                                       

 (.13/ 1) األم (1)

 (.889/ 1تقسر افتػسر ) (1)

 (.63/ 9) ذَّ حَ اد   (3)

(، ويف افؽزى 3861)افصغرى  ائي يفَس أخرجه افـَّ  ل باإلرشال:ضعقف ُمعَ  (8)

  .لق  ؿَ ( من ضريق افـرض بن ص  1311)

 .داود افطقافز ( من ضريق أيب181/ 1)ث افػاصل دِ حَ زي يف اد  م  ر  ف  امَ وافرَّ 
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 ،د، ظن ابن ظباسق  بَ محاد بن شؾؿة، ظن هارون بن رئاب، ظن ظبد اهلل بن ظ   ظن ـالمها 

 .مرؾوًظا

ظَّلفه فؽوكه إـاد افصحة فؽـه معؾول، وافظاهر أن محاد بن شؾؿة هو شبب وطاهر اإلش 

 وهم ؾقه.

ة، قَّ ؾَ حمؿد بن إشامظقل بن إبراهقم ابن ظ  كا  :( ؿال1311)ائي  يف افؽزى َس ؾؼد أخرجه افـَّ 

د ق  بَ وؽره، ظن هارون بن رئاب، ظن ظبد اهلل بن ظ   يزيد بن هارون، ثـا محاد بن شؾؿةثـا 

  .، وظبد افؽريم، ظن ظبد اهلل بن ظبقد بن ظؿر، ظن ابن ظباسر  ؿَ بن ظ  

 ظبد افؽريم يرؾعه إػ ابن ظباس، وهارون مل يرؾعه.

  :ؾف ظذ محاد بن شؾؿةؾفـا اخت  

ائي َس وافـَّ  ،وؿد ترـه أمحد .يب ادخارقل اخلز من ضريق ظبد افؽريم بن أص  ؾو  

  .وافدارؿطـي

 ر  أ  و
 .ثؼة متؼن ظابد وهو ل من ضريق يزيد بن هارونش 

 ؾتؽون رواية ظبد افؽريم مـؽرة، وادرشل أصوب بال ريب. 

ثـا يزيد بن هارون، كا محاد بن شؾؿة،  :( ؿال16611)أخرجه ابن أيب صقبة يف مصـػه و

 ، ظن ابن ظباس مرؾوًظا.يم، ظن ظبد اهلل بن ظبقد بن ظؿرظن ظبد افؽر

 .اًل وؾرواه ظن ظبد افؽريم موص ،ن شؾؿةم ؾقه محاد به  ، وَ اوهذا إشـاد ضعقف جد   

يزيد بن هارون رواه  ودفقل ومهه أن .وظبد افؽريم هو ابن أيب ادخارق )مسوك الديث(

 .ظن يزيد يف ـال افوجفغ ثؼاتوافرواة  ،ظـه ظذ افوجفغ

(  ظن ظػان 181/ 1)ث افػاصل  دِ حَ اد   ما أخرجه افرامفرمزي يف :ويضاف إػ ذفك 

 ،اد  َعِؾم   وـان إػ جـبه: ثـا محاد بن شؾؿة، ثـا هارون بن رئاب وظبد افؽريمبن مسؾم، 
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ؾؼال  .ظن ابن ظباس، ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم :ظن ظبد اهلل بن ظبقد، ؿال أحدمها

 هو افطقافز[ ال يػرق بغ هذين. :]ؿؾت حيقى بن شعقد: أبو داود

محاد بن  ثـا :ؿال رافرضي ظؿر أيبػ إ ه( بسـد18183)وأخرج افبقفؼي يف افؽزى 

ظن ظبد اهلل بن ظبقد  ،األشديكا ظبد افؽريم بن أبى ادخارق وهارون بن رئاب  ،شؾؿة

 .ظن ابن ظباس :ؿال أحدمها :ؿال محاد .افؾقثيبن ظؿر 

ل َص ع محاد بن شؾؿة بغ ظبد افؽريم وهارون، واألول وَ ؾػي هذه افرواية وافتي ؿبؾفا مَجَ 

إال أكه ربام  وهو وإن ـان ثؼة ؾاضاًل  ،ل، ؾدخل افوهم لامد بن شؾؿة كػسهَش ر  وافثاين أَ 

 .كؽر ظؾقه بعض حديثه، تغر حػظه بلخرةأوهم و

شػقان بن ظققـة ـام  أن -هوـذفك مما يمـد وهم محاد بن شؾؿة يف هذا الديث وخطل 

يف مصـػه  ر بن راصد، ـام ظـد ظبد افرزاقؿَ ع  ( ومَ 37)ظـد افشاؾعي يف مسـده 

 .د، مرشاًل ق  بَ ا الديث ظن هارون بن رئاب، ظن ظبد اهلل بن ظ  ي( رو11361)

 .إرشال هذا الديث -ائيَس وأبو ظبد افرمحن افـَّ  وؿد رجح حيقى بن شعقد افؼطان 

فقس هلا  ،ذا الديث شـد ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمهلوؿال اإلمام أمحد: ]فقس  

 .يعـي هي أحاديث ضعاف[ ،ـذا هو ،ال متـع يد المس :ؿالـام  ومعـاه ،شاكقد جقادأ

 .(181/ 1)ث افػاصل دِ حَ (، واكظر اد  1611رواية ظبد اهلل ) ،اكظر مسائل اإلمام أمحد 

 (امرأيت ال ترد يد المس)افؽالم ظذ حديث  ووه ،رشافة ممفػة يف هذا الديث موثَ  

 .خمطوط، البن حجر

افصغرى   ائي يفَس (، وافـَّ 1189أخرجه أبو داود ) :خر هلذا احلديثآضريق  موثَ  

 ا.(، وؽرمه1619)(، ويف افؽزى 3868)
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ظن السغ بن واؿد، ظن ظامرة بن أيب حػصة، ظن ، من ضريق  افػضل بن موشى 

 .به ،مرؾوًظا ،ظؽرمة، ظن ابن ظباس

 .وهذا شـد ؾقه ضعف 

 .روى افػضل مـاـر :ابن ادديـي ؿال وإن ـان ثؼة، إال أن (افػضل بن موشىـ)ؾ

وأبو يعذ اخلؾقع بافتدفقس،   ػه افدارؿطـيَص ق، فؽن  وَ ثِ وإن و   (احلسغ بن واؿد)و

 ي؟!يش هأ يؿال أمحد : أحاديثه ما أدر .هو صدوق هيمو: ؾقه كظر، يؿال افساجو

 .(378/ 1)افتفذيب  ض يده، وأكؽر حديثه. اكظرػَ وكَ 

د به رَّ ػَ ؿال: تَ و( 188/ 3ضراف افغرائب واألؾراد )ر افدارؿطـي هذا افطريق يف أـَ وؿد ذَ 

 د به افػضل بن موشى ظـه.رَّ ػَ السغ بن واؿد ظـه،   وتَ 

ؾال يطؿئن افؼؾب أبًدا إػ تػرد السن بن واؿد هبذا اخلز ظن رشول اهلل  :أمحد()ؿؾت 

 صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

 اكظر ظؾل ابن أيب حاتم  .وهـاك صاهد ضعقف هلذا الديث من حديث جابر، وال يصح

 .(171/ 1) ( وادوضوظات البن اجلوزي1318/ 118/ 8)

ومسؾسؾة بادجاهقل، ال تصح ظن رشول اهلل صذ  ر هلذا الديث مـاـرَخ ضرق أ   موثَ  

 .اهلل ظؾقه وشؾم

 ،مسائل اإلمام أمحديف  ؾؼال ،ص اإلمام أمحد بن حـبل افؼول يف هذا الديث ـؾهوؿد خَلَّ  

 ،ذا الديث شـد ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمهلفقس  :(881ـه ظبد اهلل )ص: رواية اب

يعـي هي أحاديث  ،ـذا هو ،ـع يد المسال متَ  :ومعـاه ـام ؿال ،شاكقد جقادأفقس هلا 

 ضعاف.
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ػف يحقك بلكف حديث ضعقػ، ٓ َيثبت طـ رسقل اهلل  وأجقب: ، َضعَّ

 الؼطان، وأحؿد، والـََّسائل، وابـ الجقزي، وابـ تقؿقة... وغقرهؿ.

فؼقلف: )ٓ َتُرد يد ٓمس( ٓ يعـل الزكا أبًدا، ففؾ  ثبوته: وطؾى فرض

ُيِؼر مسؾًؿا أٓ يطؾؼ امرأة قائؿة طؾك زكاها   ُيعؼؾ أن رسقل اهلل 

 وُمِصرة طؾقف؟!

َّٓ }قال تعالك:  َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكَِقُة  َّٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ َٓ َيـْؽُِح إِ اكِل  الزَّ

ـَ  َزاٍن َأوْ  َم َذلَِؽ َطَؾك اْلُؿْممِـِق  .(1){ُمْشِرٌك َوُحرِّ

 سبب كزول اآلية الؽريؿة:

ـَ َأبِل َمْرَثٍد   :رضي اهلل طـفؿا صطن طبد اهلل بن طؿرو بن العا َأنَّ َمْرَثَد ْب

 ُيَؼاُل َلَفا: َطـَاُق 
 
َة َبِغل َة، َوَكاَن بَِؿؽَّ ََساَرى بَِؿؽَّ ْٕ  ،اْلَغـَِقيَّ َكاَن َيْحِؿُؾ ا

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ  .َوَكاَكْت َصِديَؼَتفُ 
ِّ
َفُؼْؾُت: َيا  ،َقاَل: ِجْئُت إَِلك الـَّبِل

، َأْكؽُِح َطـَاَق؟ َقاَل: َفَسَؽَت َطـِّل، َفـََزَلْت: 
ِ
َٓ }َرُسقَل اهلل اكَِقُة  َوالزَّ

                                                                                                                                                       

ؾحاصل افؼول ظـدي يف هذا الديث أكه ال يصح ظن رشول اهلل  :)أمحد آل رجب(ؿؾت 

 صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

 [.3ور: ]افـ(1)
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َّٓ َزاٍن َأْو ُمْشِركٌ    [ َفَدَطاكِل3]الـقر:  {َيـْؽُِحَفا إِ
َّ
َٓ ))َوَقاَل:  ،َفَؼَرَأَها َطَؾل

 .(1)((َتـْؽِْحَفا

اكِل ٓ َيـْؽُِح إٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْشِرَكةً } طن طبد اهلل بن طباس يف قول اهلل:  {الزَّ

 .(2)قال: ٓ يزين إٓ بزاكقة أو مشركة

اكَِقُة ٓ َيـْؽُِحَفا إِٓ زَ } طن سعقد بن ُجبقر أكه قال يف هذه اآلية: اٍن َأْو َوالزَّ

 .(3): ٓ يزين الزاين إٓ بزاكقة مثؾف أو مشركة{ُمْشِركٌ 

 

 

 

                                                 

(، 3118ائي )َس (، وافـَّ 3177(، وافسمذي )1111) أخرجه أبو داود إشـاده حسن:( 1)

من ضرق ظن ظؿرو بن  ،( وؽرهم13861( وافبقفؼي يف افؽزى )1711والاـم )

 .دهب، ظن أبقه، ظن َج ق  عَ ص  

 (.31ـه صقخـا افعدوي  يف تػسره شورة افـور )صسَّ وؿد َح 

 :(111/ 19أخرجه افطزي يف تػسره ) :ريض اهلل ظـفام سصحقح من ؿول ابن ظبا (1)

َصغ، ظن ظؽرمة، ظن ظبد اهلل بن ظباسثـا هـاد  ؿوفه. ،، ؿال: ثـا أبو األحوص، ظن ح 

ى، ـَّ ثَ حدثـا ابن اد   :(19/111) يف تػسره أخرجه افطزي صحقح من ؿول شعقد: (3)

َذ بن مسؾم،   ظن شعقد بن جبر.ثـا حمؿد بن جعػر، ثـا صعبة، ظن َيع 
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 وإلقك أقوال طدد من الؿػسرين لفذه اآلية:

ققل  :ك إققال يف ذلؽ طـدي بالصقابلَ وْ وأَ  قال أبو جعػر الطبري:

وأن أية كزلت يف  .ءطْ القَ  :ك بالـؽاح يف هذا الؿقضعـَ ـ قال: طَ مَ 

 .ات الراياتالبغايا الؿشركات ذو

جة طؾك أن الزاكقة مـ الؿسؾؿات حرام طؾك كؾ وذلؽ لؼقام الحُ  

دة بَ مشرك، وأن الزاين مـ الؿسؾؿقـ حرام طؾقف كؾ مشركة مـ طَ 

 .إوثان

ـَ   بأية أن الزاين مـ الؿممـقـ ٓ  فؿعؾقم إذ كان ذلؽ كذلؽ، أكف لؿ ُيْع

ٓ بزاكقة أو عؼد طؼد كؽاح طؾك طػقػة مـ الؿسؾؿات، وٓ يـؽح إيَ 

 .مشركة

ـ أن معـك أية: الزاين ٓ يزين إٓ بزاكقة ٓ قِّ وإذ كان ذلؽ كذلؽ، فبَ  

 تستحّؾ الزكا أو بؿشركة تستحؾف.

ـَ } وقوله: َم َذلَِؽ َطَؾك اْلُؿْممِـِق م الزكا طؾك الؿممـقـ رِّ يؼقل: وُح  {َوُحرِّ

اكِل ٓ َيـْؽُِح الزَّ }باهلل ورسقلف، وذلؽ هق الـؽاح الذي قال جؾ ثـاؤه: 

 .(1){إٓ َزاكَِقةً 

                                                 

 (.111/ 19تػسر افطزي ) (1)
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طؾقف أكثر العؾؿاء.  : وهذا الؼقلقال أبق جعػر الـحاس قال الؼرصبي: 

فؾف أن يتزوجفا ولغقره أن  ،ـ زكك بامرأةوأهؾ الػتقا يؼقلقن: إن مَ 

 يتزوجفا. 

ومالؽ بـ  سوصاوووططاء  ،وهق ققل ابـ طؿر وسالؿ وجابر بـ زيد

 .أكس

 وأصحابف.  وهق ققل أبل حـقػة 

 :-إن شاء اهلل -وقال الشافعل: الؼقل فقفا كؿا قال سعقد بـ الؿسقب

 هل مـسقخة. 

 .ضعػ هذه الؿـاحلكر اإلشراك يف هذه أية يُ وذِ  قال ابن ططقة:

 -ءطْ والذي طـدي أن الـؽاح ٓ يخؾق أن يراد بف القَ  قال ابن العربي: 

 :أو العؼد -كؿا قال ابـ طباس

وذلؽ طبارة طـ  .إٓ بزاكقة افنن معـاه: ٓ يؽقن زك ءطْ فنن أريد بف القَ  

 ءطْ ويؽقن تؼدير أية: وَ  .ليـ مـ الرجؾ والؿرأة مـ الجفتقـصْ أن القَ 

ر طـ ابـ طباس، وهق ثَ مْ وهذا يُ  .أو مشرك الزاكقة ٓ يؼع إٓ مـ زانٍ 

 .(1معـك صحقح)

                                                 

 (.169/ 11) افؼرضبي تػسر (1)
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 {مـقـوحرم ذلؽ طؾك الؿم}أكف قال:  السمال الثاين: قال الرازي: 

 ؟ولقس كذلؽ، فنن الؿممـ يحؾ لف التزوج بالؿرأة الزاكقة

 ا:اطؾؿ أن الؿػسريـ ٕجؾ هذيـ السمالقـ ذكروا وجقهً  والجواب: 

 ،اوهق أن الؾػظ وإن كان طامً  ،الػَّ ما قالف الؼَ  :-وهو أحسـفا -أحدها 

  .لؽـ الؿراد مـف إطؿ إغؾب

رغب يف زكا والػسؼ ٓ يَ وذلؽ ٕن الػاسؼ الخبقث الذي مـ شلكف ال

رغب يف فاسؼة خبقثة مثؾف أو يف كؽاح الصقالح مـ الـساء، وإكؿا يَ 

 .مشركة

رغب يف كؽاحفا الصؾحاء مـ الرجال ويـػرون والػاسؼة الخبقثة ٓ يَ  

 .ؼة والؿشركقـَس ـ هق مـ جـسفا مـ الػَ رغب فقفا مَ وإكؿا يَ  :طـفا

، (ػعؾ الخقر إٓ الرجؾ التؼلٓ يَ ) :كؿا يؼال ،ففذا طؾك إطؿ إغؾب 

 .(1فؽذا هاهـا) .ـ لقس بتؼلػعؾ بعض الخقر مَ وقد يَ 

 

                                                 

 (.318/ 13مػاتقح افغقب ) (1)
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هذا خرب مـ اهلل تعالك بلن الزاين ٓ يطل إٓ زاكقة أو  ر:قال ابن كثق

ٓ يطاوطف طؾك مراده مـ الزكا إٓ زاكقة طاصقة، أو مشركة  :مشركة، أي

  .ٓ ترى حرمة ذلؽ

أو مشرك ٓ  -بزكاه طاصٍ  :أي -ٓ زانٍ ـؽحفا إٓ يَ  ،وكذلؽ الزاكقة

 .(1)فيعتؼد تحريؿ

 :بن العدوي ـ حػظه اهلل ـ ىشقخـا أبو طبد اهلل مصطػ ُسئِل

 ؟العػقػ أن يتزوج امرأة زاكقة كحرم طؾهؾ يَ  س:

 ؟العػقػة أن تتزوج برجؾ زانٍ  كحرم طؾوهؾ يَ  

 .فافقجقز لؾعػقػ أن يتزوج ،إذا كاكت الزاكقة قد تابت مـ زكاها ج:

  .جاز لؾعػقػة أن تتزوجف ،هوكذلؽ إذا تاب الزاين مـ زكا 

فإفضؾ وإكؿؾ  ،ولؽـ هذا مع الؽراهة، ما قبؾفا ّب جُ فالتقبة تَ 

 .والؿستحب أن يتزوج العػقػ بالعػقػة والعػقػة بعػقػ

  ((.فـؽح الزاين الؿجؾقد إٓ مثؾَ ٓ يَ ))مـا حديث دَّ وقَ  

 .أن تتزوج برجؾ تؼل ورعستحب لؾؿرأة التؼقة القرطة فقُ 

 .ستحب لف أن يتزوج بتؼقة ورطة مثؾفوكذلؽ فالتؼل القرع يُ  

                                                 

 (.9/ 6تػسر ابن ـثر ) (1)
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فال يجقز  ،زكاها ولؿ تتب مـف كأما إذا كاكت الؿرأة الزاكقة قائؿة طؾ 

ؿا يف ذلؽ مـ الشر والػساد وإلحاق غقر أوٓده لِ  :لؾرجؾ أن يتزوجفا

َم َذلَِؽ َطَؾك وَ  } ك:وٕكف أحد إوجف يف تػسقر ققلف تعال .بف ُحرِّ

ـَ   .(1){اْلُؿْممِـِق

واهلل  .ومستؿر فقف ،زكاه كقائؿ طؾ وكذلؽ فالتؼقة القرطة ٓ تتزوج بزانٍ 

 .(2)أطؾؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 [.3(  ]افـور: 1)

 مؽة. /ط (88تػسر شورة افـور )ص ،فشقخـا ،( افتسفقل فتلويل افتـزيل1)
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أن الرجؾ الزاين يجقز لف أن يتزوج  :وحاصل الؼول يف هذه الؿسللة

 .لؽـ بشرط أن يؽقن قد تاب مـ زكاه ،بامرأة طػقػة

جقز لف أن يتزوج مـ امرأة قد زكت ي ،وكذلؽ الرجؾ الصالح العػقػ 

 .بشرط أن تؽقن قد أقؾعت طؿا فعؾتف وتابت ،قبؾ ذلؽ

اكِل ٓ َيـْؽُِح إٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْشِرَكةً }ك: وطـ ققلف تعال  فحاصؾ أققال  {الزَّ

أو  ،أن الزاين ٓ تطاوطف طؾك زكاه وُفحشف إٓ زاكقة مثؾف :أهؾ العؾؿ فقفا

  .ا أصاًل مشركة ٓ ترى حرمة الزك

ْن أ بِي  بحديث ورد -مـع كؽاح الزاين بزاكقة ىدل قوم طؾست  اوقد  ط 

: ال  ، ق  ة  ْير    ُهر 
ِ
َّٓ مِْثَؾفُ )): َقاَل َرُسقُل اهلل اكِل اْلَؿْجُؾقُد إِ  ((َٓ َيـْؽُِح الزَّ

  (1.)لؽـ الحديث ٓ يصح طـ رسقل اهلل

                                                 

وأمحد ، (1111) أخرجه أبو داود :كدفزػه ابن ظطقة األعَّ َض  إشـاده ضعقف: (1)

 .( وؽرهم1711( والاـم )1/318)

 ،ظن أيب هريرة ؼزيادَ ب، ظن شعقد ق  عَ حدثـي ظؿرو بن ص   ،اد َعِؾم حبقب من ضرق ظن 

 به. ،مرؾوًظا

 .ائيَس ػه افـَّ عَّ وَض  ،ز ؾقه افؼطانؿَ وؽَ  ،وحبقب وثؼة مجاظة

ـتؼد ظؾقه حديثه أو ي  يف ن ؽريب أو خيافف ن حديثه ما مل يـػرد بؿتِس حَ ؾقؿؽــا أن ك   

  .الديث
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ج أهل البدع والػسق والؿُ   ونُج ل ُيزوَّ

 .، والصالة والسالم طؾى رسول اهلل الحؿد هلل

 وبعد: 

فنن كاكت بدطتف  -أطـل الؿبتدع أو الػاسؼ -أما مـ حقث صحة زواجف

 أو فسؼف ٓ ُتخرج مـ الؿؾة: فزواجف صحقح.

وإن كاكت بدطتف أو فسؼف ُتْخِرج مـ الؿؾة، فال يصح زواجف بحال مـ 

 إحقال.

ه زواجه  كراهقة شديدة، وقد تصل أما الوسط الذي كتحدث طـه، فُقْؽر 

 إلى التحريم!!

وذلؽ ٕكف بػسؼف قد َيؿـع امرأتف مـ الطاطات أو لـ يدطقها إلقفا، وقد  

 يرتك الصؾقات، وقد يتعاصك الُؿْسؽِرات... وهؽذا. 

 فِؿثؾ هذا ُيْؽَره تزويجف جًدا.

تزويج تارك الصالة،  ُيْؽَره كراهة شديدة بل أكا أقول وبؽل وضوح: 

رات، وَمـ اشتفر بسب الديـ.والؿدخـ،   وَمـ يتعاصك الُؿخدِّ

                                                                                                                                                       

 دي الديث يف ترمجة حبقب، وؾقه دالفة ظذ اكتؼاده ظؾقه.ر ابن ظَ ـَ وؿد ذَ 

 .(163/ 8بن ظطقة )اتػسر ، و(311/ 3افؽامل يف ضعػاء افرجال ) واكظر  
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 وإلقك بعض األدلة طؾى هذا: 

قَِّبــاُت } قــال تعــالى:ـــ 3 ـَ َواْلَخبِقُثــقَن لِْؾَخبِقَثــاِت َوالطَّ اْلَخبِقَثــاُت لِْؾَخبِقثـِـق

ــا َيُؼقُلــقَن َلُفــ ُءوَن مِؿَّ ــرَّ ــَؽ ُمَب ــاِت ُأوَلئِ قَِّب ــقَن لِؾطَّ قُِّب ـَ َوالطَّ ــق قِّبِ ــَرٌة لِؾطَّ ْؿ َمْغِػ

 .(1){َوِرْزٌق َكِريؿٌ 

َٓ َيْسَتُقونَ } قال تعالى:ـ 3 ـْ َكاَن َفاِسًؼا  ـْ َكاَن ُمْممِـًا َكَؿ    .(2){َأَفَؿ

ؽقر الؿبتدع  جؾقس شر وسوء. -كذلك فنن الػاسق العربقد الس 

كؿا يف الصحقحقن، من حديث أبي موسى  -  وقد قال رسول اهلل 

  :-األشعري

ْقءِ َمَثُؾ )) الِِح َوالسَّ   :َكَحامِِؾ الِؿْسِؽ َوَكافِِخ الؽِقرِ  -الَجؾِقِس الصَّ

ا َأْن َتِجَد مِـُْف ِريًحا  ا َأْن َتْبَتاَع مِـُْف، َوإِمَّ ا َأْن ُيْحِذَيَؽ، َوإِمَّ َفَحامُِؾ الِؿْسِؽ إِمَّ

 .َصقَِّبةً 

ا أَ   ا َأْن ُيْحِرَق ثَِقاَبَؽ، َوإِمَّ  .(3)((ِريًحا َخبِقَثةً  مـف ْن َتِجدَ َوَكافُِخ الؽِقِر: إِمَّ

                                                 

 .[16]افـور: (1)

 أحد افوجفغ يف افتػسر. هذه اآلية يف موضع االشتدالل هبا ظذ وجه من وؿد أوردت   

 .[18]افسجدة: (1)

 (.1618) (، ومسؾم1138) أخرجه افبخاري متػق ظؾقه: (3)
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 وإلقك صائػة من أقوال العؾؿاء يف هذا الصدد: 

وحاصؾ ما يف الؿسللة أن ضاهر ما كؼؾف ح وغقره  قال الدسوقي:

ع تزويجفا مـ الػاسؼ ابتداء، وإن كان ـْ مَ  -واستظفره الشقخ ابـ رحال

وهق ضاهر: ٕن  ،وأكف لقس لفا وٓ لؾقلل الرضا بف ،ـ طؾقفا مـفمَ مْ يُ 

فؽقػ بخؾطة  ،اره واجب شرطً جْ وهَ  ،مخالطة الػاسؼ مؿـقطة

 ؟!الـؽاح

 :فػي العؼد ثالثة أقوال ،فنذا وقع وكزل وتزوجفا 

قن ُح رْ وهق ضاهر الؾخؿل وابـ بشقر وابـ فَ  .لزوم فسخف لػساده -

 .قنؿُ ؾْ وابـ َس 

 .وشفره الػاكفاين .أكف صحقح :الثاين 

  .ـ مـف رده اإلمام، وإن رضقت بفمَ مْ ٓ يُ إن كان  -ٕصبغ- :الثالث 

  .وهق الراجح ،إوُل  وضاهر ابـ غازي أن الؼقَل 

لؾحال فؼط: ٕكف أقرب  (تركفا)وطؾقف فقتعقـ طقد ضؿقر 

 (.1)مذكقر

                                                 

 .(249/ 2الدسققل ) حاشقة (1)
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ه كراهة شديدة مـ فاسؼ إٓ لريبة تـشل مـ َر ؽْ يُ  :قال ابن طبد السالم

ا ط فاجرً سؾِّ أو يُ  ،حفاكلن خقػ زكاه هبا لق لؿ يـؽ :طدم تزويجفا لف

 (.1)طؾقفا

ج زوِّ فلما أهؾ البدع، فنن أحؿد قال يف الرجؾ يُ  قال ابن قدامة:

 ق بقـفؿا. ػرَّ الجفؿل: يُ 

 وَّ وكذلؽ إذا زَ 
َّ
 .، إذا كان يخاصؿ ويدطقج القاقػل

مـ  ر  ب الحديث، ففذا َش تَ ج أختف مـ همٓء الؾػظقة، وقد كَ وَّ وإذا زَ  

 . ق بقـفؿاػرَّ جفؿل، يُ 

ق مـ الديـ، وٓ مـ الرافضل وٓ رَ روري مَ ج بـتف مـ َح زوِّ وقال: ٓ يُ 

 فنذا كان ٓ يدطق فال بلس.  .ريدَ مـ الؼَ 

 ـاكحقه وٓ تؽؾؿقه. ع بعؾل يف الخالفة، فال تُ بِّ رَ ـ لؿ يُ وقال: مَ 

ـ كان داطقة مـفؿ فال الؿؼؾد مـفؿ يصح تزويجف، ومَ  قال الؼاضل:

 .(2)يصح تزويجف

 .الرافضة الؿحضة هؿ أهؾ أهقاء وبدع وضالل ن تقؿقة:قال اب

                                                 

 .(164/ 4)ؾ طؾك شرح الؿـفج ؿَ حاشقة الجَ  (1)

 (.39/ 7ادغـي ) (1)
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  .ج مقلقتف مـ رافضلزوِّ وٓ يـبغل لؾؿسؾؿ أن يُ  

 .صح الـؽاح إن كان يرجق أن تتقب ،وإن تزوج هق رافضقة

 واهلل أطؾؿ.. د طؾقف ولدهِس ػْ ك كؽاحفا أفضؾ لئال تُ رْ وإٓ فتَ  

ـ يرتك وٓ مَ  ،اضقً ـؽح مقلقتف رافٓ يجقز ٕحد أن يُ  وقال رحؿه اهلل:

 الصالة. 

ثؿ ضفر أكف رافضل ٓ  ،ـل فصؾك الخؿسومتك زوجقه طؾك أكف ُس 

 .(1)ػسخقن الـؽاحفنهنؿ يَ  :أو طاد إلك الرفض وترك الصالة ،يصؾل

  :شقخـا أبو طبد اهلل مصطػى بن العدوي ـ حػظه اهلل ـ ُسئِل 

 ـقة صالحة؟ة ُس بامرأ -ج الؿبتدع أو الػاسق أو ولد الزكاس: هل ُيزوَّ 

هذه  كره همٓء إلجُ ه ذلؽ كراهقة شديدة : وذلؽ لؿا يَ رَ ؽْ يُ  فلجاب:

 الصالحة.

فقققعفا  ،ـفا لفازيِّ ػرض طؾقفا بدطتف أو يُ أما الؿبتدع: فُقخشك مـف أن يَ 

 .فقفا

 .(2)واهلل أطؾؿ .فال يجقز أن يتزوجفا ،الؽػر كوإذا وصؾت البدطة إل 

                                                 

 (.61/ 31جمؿوع افػتاوى ) (1)

 ابن رجب . /ط (83ص ) ( أحؽام افـؽاح وافزؾاف1)
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يف هذه الؿسللة أن الؿبتدع ل تخؾو  وخالصة الؽالم :)قؾت أحؿد( 

 :بدطته من حالتقن

ج زوَّ ويف هذه الحالة ٓ يُ  .تصؾ بف إلك حد الؽػر ،بدطة مؽػرة األولى: 

 .اإجؿاطً 

ا ٓ أيًض  هذا .لؽـفا ضاللة ،حد الؽػر كٓ تصؾ بف إلبدطة  الثاكقة:

 .لؽقكف سقف يضر بالؿرأة يف ديـفا :جزوَّ يُ 

  !!ج بحالزوَّ فال يُ  وأما الرافضي )الخبقث(

 .فرَّ حَ إكف مُ  :ب بالؼرآن ويؼقلذِّ ُيؽَ  فشخص

بؾ  ،ٓ سقؿا سقدكا أبق بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿا ،سب الصحابةويَ  

 .ؾ الصحابةر ُج ػِّ ؽَ يُ 

 !!بالزكا -باهلل اطقاذً  -مـا أم الؿممـقـ طائشةرمل أُ ويَ  

أمسؾؿ  شخصما تقصقػ حال هذا ال ٓبد أن كـظرر كِ فبعد هذا الذي ذُ  

 هق أو كافر؟!

 ستعقش حقاة صقبة؟!! ،بـتلاف أختل أو جتُ وَّ هؾ إذا زَ 

 هؾ سقحافظ طؾقفا ويرطاها ويعطقفا حؼققفا ؟!!
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ا رسقل ا ومتبعً محبً اهلل  تعالك ذكره،  حامالً كتاب ج لـا جقاًل رِ خْ هؾ سقُ 

 !!؟اهلل طؾقف وسؾؿ كاهلل صؾ

ـَ }: كقال تعال قَِّباُت  اْلَخبِقَثاُت لِْؾَخبِقثِق َواْلَخبِقُثقَن لِْؾَخبِقَثاِت َوالطَّ

ـَ  قِّبِق قَِّباِت  لِؾطَّ قُِّبقَن لِؾطَّ  .(1){َوالطَّ

ـ مـا ُيحب أن يزوج فؿَ  !شؽ يف الخبقثقـ كهذا الرافضل داخؾ بال أدك 

ٓ تزوج ابـتؽ لرافضل  ،ثؿ ٓ ،فال ؟!لخبقث ،تف الؿصقكةرَّ ابـتف دُ 

 واهلل الؿستعان. .شقعل خبقث

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

     .[16]افـور:  (1)

 



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

72  

 

 (0ب)س  الـَّ وب س  الؽػاءة يف الح  

 :قولقن ىالؿسللة طؾهذه ؾف أهل العؾم يف اخت  

  .الـسبالحسب ويف  ةعتبرمالؽػاءة   :الؼول األول 

 الجؿفقر مـ الحـػقة والشافعقة والحـابؾة . هذا ققلو

                                                 

 :(320/ 2ؿال ابن مـظور يف فسان افعرب ) (1)

ه    د  : َما َيع  : افَػعَ  والََسب  . والََسب 
ر  آبائه  ن َمػاخ  كسان  م  َؾٌب. اإل  ، َحَؽاه  َثع  ح 

اف  ال  افصَّ

: األَص   (.َحَسٌب َواَل َكَسٌب  َما َفه  )وَ  ، وافـََّسب  ح 
اف  : افَػعال  افصَّ .الََسب   ل 

 :(269/ 2ؿال أبو افػقض مرتىض يف تاج افعروس )

ي   َهر  َك( . َؿاَفه اجلَو 
ر  آَبائ  ن َمَػاخ  ه  م  د  ًة ): َما َتع  ـَ َرَّ ( حم  َترَصَ اب ن  ،)والََسب  َوَظؾ قه  اؿ 

 ِ َدايب  َثر  (اَية  ػَ افؽ  )يف   األَج  ـ  َو َرأ ي  األَ  .، َوه 

 :(249/ 2وؿال افدشوؿي يف حاصقته)

 ( ) ََسب   :ال 
 
َباء ر  اآل  ن  َمَػاخ 

َعد  م  َو َما ي  اَلح   :ه  ؾ م  َوافصَّ
ع  َؽَرم  َواف  اف    .ـَ

 : ه  ف  َب   :َأي   (افـََّسب  )َوَؿو  ؾ وَم األ  اَم َمع  ـ ف 
لٌّ م  ـ  وَن  ًػ  ،ب َلن  َيؽ  قًطا َأو  َمو 

ا َفؼ  َ
مه  ن  َأَحد  و  ـَ  ،اَل 

ؾ وٌم. اَل َكَسَب َفه   إ ذ    َمع 

 :(222/ 27) يف ادوشوظة افػؼفقةجاء 

ََسب  َوافـََّسب   َ ال  م  َبغ  ف  ض  َق َبع   :َوَؾرَّ

َفات  إ   :ـََّسَب اف َؾَجَعَل    َواأل مَّ
 
َتَفى.َظَدَد اآل َباء  َػ َحق ث  اك 

ََسَب  َعاَل  :َوال  ػ  ََسـَة   اف    :ال 
 
َوَؾاء ن  اخل  ؾ ق  َواف  س   َوح 

 َواجل  ود 
َجاَظة  ث ل افش   .م 
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 :أدلتفم

 .(0)استدلوا بالؿرفوع والؿوقوف 

 :الؿرفوع لرسول اهلل  -أول  

إن اهلل ))يؼقل:  رسقل اهلل سؿعُت  قال: ن األسؼع،طن واثؾة ب-0  

اكة، واصطػك ـَ ا مـ كِ اكة مـ ولد إسؿاطقؾ، واصطػك قريًش ـَ اصطػك كِ 

 .(2)((مـ قريش بـل هاشؿ، واصطػاين مـ بـل هاشؿ

( إلك ...(اكةـَ )إن اهلل اصطػك كِ ) :ققلف   قال الـووي رحؿه اهلل:

ريش مـ العرب لقس بؽػء دل بف أصحابـا طؾك أن غقر قاستَ  -آخره

فنهنؿ هؿ وبـق  :بؾِ طَّ لفؿ إٓ بـل الؿُ  ءوٓ غقر بـل هاشؿ كػ ،لفؿ

 .(3)واهلل أطؾؿ .كؿا صرح بف يف الحديث الصحقح ،هاشؿ شلء واحد

                                                 

شواء ـان  ،ظـه أو ؾعاًل  ؿواًل صذ اهلل ظؾقه وشؾم هو ما أضقف إيل افـبي  ادرؾوع:( 1)

 .هذا ؿول األـثر .مرشاًل  مأ امـؼطعً  مأ متصاًل 

 .أو ؾعاًل  افصحايب ؿواًل  هو ادوؿوف ظذ وادوؿوف: 

  ((يف مصطؾح الديث ةمع أشئؾة وأجوب ،ذح ظؾل الديث))اكظر ـتاب  

 (.11 ،11ص)اهلل  ظبد فشقخـا أيب

 (.1176أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)

 إحقاء افساث افعريب. /ط (11/36مسؾم ) ذح افـووي ظذ (3)
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 ،اهؿقَ ـ ِس مَ  كالػضؾ لبـل هاشؿ طؾ َت بَ ثْ والحديث أَ  :قؾت )أحؿد(

 .لؽـ لقس يف الحديث مـع الزواج هبؿ

 ـتبف لذلؽ.فقـبغل أن يُ  (تزوج هاشؿقة إٓ مـ هاشؿلتٓ ) :ولقس فقف 

َٓ ُتَعؾُِّؿقا ُقَرْيًشا، َوَتَعؾَُّؿقا مِـَْفا، ) أكه قال:  ما ورد طن رسول اهلل-3  (

ُروا َطـَْفا َٓ َتَتَلخَّ ُمقا ُقَرْيًشا، َو َٓ َتَتَؼدَّ  .(1)الحديث ...((َو

                                                 

ري ظن افـبي ه  ( من ضريق افز  691أخرجه افشاؾعي يف مسـده ) :يف أشاكقده مؼال( 1)

 .مرشاًل صذ اهلل ظؾقه وشؾم، 

 .ري من أضعف ادراشقله  ومراشقل افز   

 ،ةؿَ ث  ظن شؾقامن بن أيب َح  ،ريه  ( من ضريق افز  19893ر يف جامعه )ؿَ ع  وأخرجه مَ  

 .مرشاًل 

 ،ظن شفل بن أيب خقثؿة ،ريه  ( من ضريق افز  1111ـة )وأخرجه ابن أيب ظاصم يف افس   

 .امرؾوظً 

وأرشل ظن  :( يف ترمجة شفل8/188ؾػي افتفذيب ) ،ري مل يسؿع من شفله  وافز   

 .ريه  افز  

بن هادي افوادظي ـ رمحه  مؼبل فؾشقخ ((ؾة طاهرها افصحةعَ أحاديث م  ))ـتاب كظر او 

 .ري وشفله  ل هذا الديث باالكؼطاع بغ افز  ظَ ( ؾؼد أَ 1/167اهلل ـ  )

 ،ظن أيب جعػر ،( من ضريق هاصم بن هاصم31381وأخرجه ابن أيب صقبة يف مصـػه ) 

 .مرشاًل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظن افـبي 
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  .ػقجة إذ هق ضعلقس يف الحديث ُح  :قؾت )أحؿد( 

 ؾقس بصريح يف مـع زواج أي شخص مـ قريش.ف ،فرض ثبقتف كوطؾ

اْلَعَرُب َبْعُضَفا )) :قال أن الـبي  ،رضي اهلل طـفؿا ابن طؿرطن -2

َبْعُضُفْؿ َأْكَػاٌء  لَواْلَؿَقالِ  .َقبِقَؾٌة بَِؼبِقَؾٍة َوَرُجٌؾ بَِرُجؾٍ  ،َأْكَػاٌء لَِبْعضٍ 

ًٓ  ،ٌؾ بَِرُجؾٍ َقبِقَؾٌة بَِؼبِقَؾٍة َوَرُج  ،لَِبْعضٍ  امٌ  إِ ٌؽ َأْو َحجَّ
 .(1)((َحائِ

 الؿوقوف: -ثاكق ا

َـّ ُفُروَج َذَواِت )) :قال ،رضي اهلل طـه أثر طؿر بن الخطاب  َْمـََع َٕ

َْحَساِب  ْٕ َْكَػاءِ  ،ا ْٕ ـَ ا
َّٓ مِ  .(2)((إِ

                                                                                                                                                       

( من 1119و) ،مع  ط   بن م  ر  بَ ( من حديث ج  1111ـة )ظاصم يف افس  وأخرجه ابن أيب 

( من 861وافبزار )  .( من ضريق ظتبة بن ؽزوان1111)و، ضريق ظطاء بن افسائب

 .ضريق ظبد اهلل بن ظباس

ظن  ، وال يرتؼي الديث هبا إيل ال سن ؾضاًل وـل هذه افطرق ؾقفا ضعف صديد 

 .افصحة

 واهلل ادستعان . ،شقة اإلضافةػقت بافعزو إفقفا َخ ومل أذـر هذه افطرق واـت

 .تؼدم ترجيه ا:ضعقف جد   (1)

( وشعقد 17711( وابن أيب صقبة )11318أخرجه ظبد افرزاق يف مصـػه ) ضعقف: (1)

( من ضريق حبقب بن أيب ثابت، ظن إبراهقم بن حمؿد بن 137ـه )ـبن مـصور يف ش  

 .رهؾذـ ...ضؾحة ؿال: ؿال ظؿر بن اخلطاب
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 :الؿذاهبأئؿة أقوال 

 األحـاف:

إٓ  ،بَس ـ حقث الـَّ اطؾؿ أن الؽػاءة يف الـؽاح معتربة م قال السرخسي:

ر بَ عتَ فنكف كان يؼقل: ٓ مُ  -رحؿف اهلل تعالك  -طؾك ققل سػقان الثقري 

 .(1)بَس يف الؽػاءة مـ حقث الـَّ 

 الشافعقة:

 .والؽػاءة يف الـسب، والديـ، والصـعة، والحرية قال الشقرازي:

وٓ قرشقة بغقر قرشل، وٓ هاشؿقة بغقر  ،ج طربقة بلطجؿلزوَّ وٓ تُ  

 (2)ئوٓ بـت تاجر أو تاك ،رة بعبدوٓ ُح  ،وٓ طػقػة بػاجر ،لهاشؿ

 .امجَّ أو َح  (3)بحائؽ

                                                                                                                                                       

دته ـاكت بعد وؾاة ظؿر ؾنبراهقم هذا مل يدرك ظؿر بال صك : فؽون وال :وهذا مـؼطع 

 .اظامً  َؼَ ظَ  بثالثةَ 

 (.1/18ادبسوط ) (1)

 .(161/ 1كظر تاج افعروس )ا .مافذي هو ادؼقم ببؾده وادالز :(ئُ )افتااكِ  (1)

 (.11/818كظر فسان افعرب )ا .اج(( هو) افـَّسَّ 3)
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 ،إولقاء، بغقر رضاها وبغقر رضا بؼقة ءجفا مـ غقر كػوَّ زَ  نْ فنِ  

أكف  :والثاين .أن الـؽاح باصؾ :فقف ققٓن: أحدهؿا :وققؾ .فالـؽاح باصؾ

 .(1)صحقح

 الحـابؾة: 

--ققل طؿر  -ؾك اطتبار الـسب يف الؽػاءةوالدلقؾ ط قال ابن قدامة:

. قال: قؾت: وما (اءػَ كْ روج ذوات إحساب إٓ مـ إَ ٕمـعـ فُ ): 

 يف الحسب. رواه أبق بؽر طبد العزيز، بنسـاده.  :اء؟ قالػَ كْ إَ 

دون الؽػاءة يف الـسب، ويلكػقن مـ كؽاح الؿقالل، عُ وٕن العرب يَ 

 .اا وطارً ويرون ذلؽ كؼًص 

 .الؽػاءة، وجب حؿؾفا طؾك الؿتعارف ِت ؼَ ؾِ صْ أُ فنذا  

 .(2)يـا، فقجب أن يعترب يف الؽػاءة كالدِّ ا وكؼًص وٕن يف فؼد ذلؽ طارً  

 

 

                                                 

 (.1/119يف افػؼه افشاؾعي ) هافتـبق (1)

 (.36/ 7) ادغـي (1)
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ول اطتبار  ،كؿا هي يف الدين فؼطإالؼول الثاين: أن الؽػاءة الؿعتبرة 

 .لؾؽػاءة يف الـسب

   .وابـ حزم ،والثقري، وبف قال مالؽ 

 لقك أقوالفم:إو

 ؽقة:الؿال

 هؾ هق مـ الؽػاءة أم ٓ؟  ،ؾػقا يف الـسبواختَ  قال ابن رشد:

 :ويف الحرية، ويف القسار، ويف الصحة مـ العققب

ج ز كؽاح الؿقالل مـ العرب، وأكف احتَ قِّ جَ فالؿشفقر طـ مالؽ أكف يُ  

 .{إن أكرمؽؿ طـد اهلل أتؼاكؿ}لذلؽ بؼقلف تعالك: 

 العربقة مـ مقلك.  جوَّ زَ وقال سػقان الثقري وأحؿد: ٓ تُ  

ج قرشقة إٓ مـ قرشل، وٓ طربقة إٓ وَّ زَ وقال أبق حـقػة وأصحابف: ٓ تُ 

 .(1)مـ طربل

 

 

                                                 

 (.81/ 3بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ) (1)
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ـٍ رُ حْ ٓ يَ  ،وأهؾ اإلسالم كؾفؿ إخقة قال ابن حزم: ـ زكجقة مِ  م طؾك اب

الذي بؾغ الغاية مـ الػسؼ  -كؽاح ابـة الخؾقػة الفاشؿل. والػاسؼ  لِِغقَّةٍ 

وكذلؽ الػاضؾ  .كػم لؾؿسؾؿة الػاضؾة -ا يؽـ زاكقً ما لؿ  -الؿسؾؿ  -

 .(1)الؿسؾؿ كػم لؾؿسؾؿة الػاسؼة ما لؿ تؽـ زاكقة

 :أدلتفم

 ـة:استدلوا بالؽتاب والس   

 الؽتاب العزيز: تفم منأدل -أول  

ـَ َأَخَقْيُؽْؿ َواتَُّؼقا  } :قال طز وجلـ 0 إِكََّؿا اْلُؿْممِـُقَن إِْخَقٌة َفَلْصؾُِحقا َبْق

  . (2){هلَل َلَعؾَُّؽْؿ ُتْرَحُؿقنَ ا

َّٓ ُتْؼِسُطقا فِل اْلَقَتاَمك َفاْكؽُِحقا َما َصاَب } قال تعالى:-3 َوإِْن ِخْػُتْؿ َأ

َّٓ َتْعِدُلقا َفَقاِحَدًة َأْو  ـَ الـَِّساِء َمْثـَك َوُثاَلَث َوُرَباَع َفنِْن ِخْػُتْؿ َأ
َلُؽْؿ مِ

َّٓ َتُعقُلقاَما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽْؿ َذلِ         .(3){َؽ َأْدَكك َأ

 

                                                 

 (.111/ 9 باآلثار )ذَّ حَ اد   (1)

 [ .11]الجرات:  (1)

 [ .3]افـساء:  (3)
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 .فقشؿؾ صاحب الـسب وغقره ،وهق خطاب لجؿقع الؿسؾؿقـ :قالوا

َّٓ َما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽْؿ كَِتاَب  } ـ قال تعالى:2 ـَ الـَِّساِء إِ
َواْلُؿْحَصـَاُت مِ

 َطَؾْقُؽْؿ َوُأِحؾَّ َلُؽْؿ َما َوَراَء َذلُِؽْؿ َأْن َتْبَتغُ 
ِ
ـَ َغْقَر اهلل قا بَِلْمَقالُِؽْؿ ُمْحِصـِق

َٓ ُجـَاَح  َـّ َفِريَضًة َو َـّ ُأُجقَرُه َـّ َفآُتقُه ـَ َفَؿا اْسَتْؿَتْعُتْؿ بِِف مِـُْف ُمَسافِِحق

ـْ َبْعِد اْلَػِريَضِة إِنَّ اهلَل َكاَن َطؾِقًؿا َحؽِقًؿا
 . (1){َطَؾْقُؽْؿ فِقَؿا َتَراَضْقُتْؿ بِِف مِ

ر كَ ذْ ولؿ يُ  ،م طؾقـا مـ الـساءرِّ أن هذه أية بعد ذكر ما ُح  :ووجه الدللة

 .ةـ لقس بـسقب بـسقبم طؾقـا أن يتزوج مَ رِّ مؿا ُح 

 ـة:الس  من  تفمأدل -ثاكق ا

َطَؾك ُضَباَطَة   َدَخَؾ َرُسقُل اهلل قالت:رضي اهلل طـفا  ـ طن طائشة0

َبْقِر، َفَؼاَل َلَفا:  ؟َلَعؾَِّؽ أَ ))بِـِْت الز  َٓ  ((َرْدِت الَحجَّ  
ِ
 َأِجُدكِل َقاَلْت: َواهلل

َّٓ َوِجَعةً  ل َواْشَتِرصِل، َوُققلِل))َفَؼاَل َلَفا:  !إِ الؾَُّفؿَّ َمِحؾِّل َحْقُث : ُحجِّ

ـِ إَْسَقدِ  !!((َحَبْسَتـِل  .(2)َوَكاَكْت َتْحَت الِؿْؼَداِد ْب

                                                 

 [.18]افـساء:  (1)

 (.1117( ومسؾم )1189أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)
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ب إلك ِس كُ  ،يدـْ بـ طؿرو الؽِ اوهق  ،الؿؼداد قال الحافظ ابن حجر: 

 ،فؽان مـ حؾػاء قريش ،لؽقكف تبـاه :ريهْ إسقد بـ طبد يغقث الز  

 .وهل هاشؿقة ،اطةبَ ج ُض وَّ َز وتَ 

ٕهنا فققف  :لؿا جاز لف أن يتزوجفا ،بَس ر بالـَّعتبَ فؾقٓ أن الؽػاءة ٓ تُ  

 .يف الـسب

 ،عترب الؽػاءة يف الـسب أن يجقب بلهنا رضقت هل وأولقاؤهاولؾذي يَ  

ت أصؾ اطتبار بَ وهق جقاب صحقح إن ثَ  !ط حؼفؿ مـ الؽػاءةؼَ َس ف

 .(1)بَس الؽػاءة يف الـَّ 

 ،فالشاهد مـ الحديث أن الؿؼداد كان مـ حؾػاء قريش :قؾت )أحؿد( 

 ا.أطؾك مـف كسبً وهاشؿقة ل وه ،اطةبَ ا، وتزوج ُض ولؿ يؽـ قرشقً 

ـْ  إَِذا َخَطَب )) :قال رسول اهلل  قال: ـ طن أبي هريرة 3 إَِلْقُؽْؿ َم

ُجقُه، ـْ فِْتـٌَة فِل إَْرِض َوَفَساٌد  َتْرَضْقَن ِديـَُف َوُخُؾَؼُف َفَزوِّ َّٓ َتْػَعُؾقا َتُؽ إِ

 .(2)(( َطِريٌض 

                                                 

 (.131/ 9ؾتح افباري ) (1)

 تؼدم ترجيه . ا:أشاكقده ضعقػة جد   (1)
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ـْ َشِفَد َبْدًرا َمَع  -َأنَّ َأَبا ُحَذْيَػةَ  ـ طن طائشة رضي اهلل طـفا:2 َوَكاَن مِؿَّ

 
ِ
ـِ ُطْتَبَة، َتَبـَّك َسالًِؿا،  -َرُسقِل اهلل َوَأْكَؽَحُف بِـَْت َأِخقِف ِهـَْد بِـَْت الَقلِقِد ْب

ـَ إَْكَصارِ 
ْمَرَأٍة مِ

ِ
 .(1)َوُهَق َمْقًلك ٓ

يف حقـ أن هـد  ،الشاهد مـ الحديث أكف كان مقلك :أحؿد()قؾت 

 طدم اطتبار الؽػاءة يف الـسب. كفدل طؾ ،كاكت قرشقة

نَّ الـَّبِيَّ ، رضي اهلل طـه ـ طن أبي مالك األشعري4
: أ  ال  َأْرَبٌع فِل )) ق 

ـُ فِل  ْع َْحَساِب، َوالطَّ ْٕ : اْلَػْخُر فِل ا َـّ َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة، 
تِل مِ ُأمَّ

ْستِْسَؼاُء بِالـ ُجقِم، َوالـَِّقاَحةُ  ْٓ َْكَساِب، َوا ْٕ  ((.ا

ْبَؾ َمْقتَِفا، ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل الـَّائَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب قَ ))َوَقاَل:   

ـْ َجَرٍب 
ـْ َقطَِراٍن َوِدْرٌع مِ

 .(2)((مِ

                                                 

 (.1188، 8111أخرجه افبخاري ) صحقح:( 1)

  .(938أخرجه مسؾم )( 1)

 (ح)حدثـا أبو بؽر بن أيب صقبة، حدثـا ظػان، حدثـا أبان بن يزيد :ؿال اإلمام مسؾم

 بان بن هالل، حدثـا أبان، حدثـاأخزكا ح   -وافؾػظ فه  -وحدثـي إشحاق بن مـصور 

 .ؾذـره ...م حدثه أن أبا مافك األصعري حدثه ظن افـبيالَّ ا حدثه أن أبا َش حيقى، أن زيدً 

يرويه حيقى بن أيب ـثر،  :-رمحه اهلل -( ؾؼال7/26ره افدارؿطـي يف افعؾل )ـَ وؿد ذَ  

 :ؾف ظـهواخت  
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ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة  قال: ،رضي اهلل طـه أثر طؿر بن الخطاب
ٌء مِ

ْ
 َشل

َّ
َما فِل

: َغْقَر َأكِّل َلْسُت ُأَبالِل َأي  اْلُؿْسؾِؿِ  ـِ َـّ َغْقَر َشْقَئْق ُف ـَ َأْكَؽْحُت، َوَأي  ق

 .(1)َكَؽْحُت 

  .ر الؽػاءة يف الـسب الجؿفقربَ واطتَ  :رقال الحافظ ابن حج

                                                                                                                                                       

، ظن أيب مالَّ م، ظن أيب َش الَّ ؾرواه أبان افعطار وظع بن ادبارك، ظن حيقى، ظن زيد بن َش  

 .مافك

، ظن أيب مافك -أيب معاكق :أو -قعاك  م  ر، ؾرواه ظن حيقى، ظن ابن ؿَ ع  وخافػفام مَ  

 .األصعري

 م أصبه بافصواب.الَّ وحديث أيب َش  

وشامع أيب  .م ؾقهتؽؾَّ بن أيب ـثر من زيد م   ىؾسامع حيق :لعَ وهذا إشـاد م   :أمحد()ؿؾت 

بغ أبى مافك ؿال افدارؿطـي : بقـه و أيًضا. م من أيب مافك األصعري متؽؾم ؾقهالَّ َش 

 .َؽـ مبن األصعري ظبد افرمحن 

 (.797( وجامع افتحصقل )11/169كظر افتفذيب )ا :ودزيد كظر :أمحد()ؿؾت  

( من ضريق حمؿد 17831وابن أيب صقبة ) (11311أخرجه ظبد افرزاق ) ضعقف: (1)

  .ؿوفه ،ظن ظؿر ،بن شرين

 ع من ظؿر.وحمؿد بن شرين مل يسؿ
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ولقس  ،والعرب كذلؽ ،ابعضفؿ بعًض  اءٌ ػَ كْ قريش أَ  :وقال أبو حـقػة

 ًئاكؿا لقس أحد مـ غقر العرب كػ ،لؼريش ًئاأحد مـ العرب كػ

 .وهق وجف لؾشافعقة .لؾعرب

ـ طدا همٓء ومَ  .ب طؾك غقرهؿؾِ طَّ ؿ بـل هاشؿ والؿُ والصحقح تؼدي 

 .بعضفؿ لبعض اءٌ ػَ كْ أَ 

  .ػسخ الـؽاحيُ  ،ح الؿقلك العربقةؽَ إذا كَ  :وقال الثوري 

 .وبه قال أحؿد يف رواية

 :د بف الـؽاحرُ فلَ  ،ااء حرامً ػَ كْ لقس كؽاح غقر إَ  :ط الشافعي فؼالسَّ و  وت   

ا لفؿ قا صح ويؽقن حؼً ُض فنذا رَ  ،وإكؿا هق تؼصقر بالؿرأة وإولقاء

 .(1)ا فؾف فسخفقا إٓ واحدً ُض فؾق رَ  ،تركقه

ا قالو  .(2)ثبت يف اطتبار الؽػاءة بالـسب حديثولؿ يَ  :أيض 

ثبت حديث صريح يف الؽػاءة يف ظفر أكف ٓ يَ الذي يَ  :أحؿد()قؾت  

 كصقص تدل طؾك الؽػاءة يف الـسب. ةوإٓ فؼد تؼدمت طد ،الـسب

                                                 

 (.131/ 9ؾتح افباري ) (1)

 (.133/ 9) افسابق (1)
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ولؾـاس يف هذه الؿسللة طجائب ٓ تدور طؾك  :مقر الصـعاينقال األ

 .غقر الؽربياء والرتفع ،دلقؾ

الـؽاح لؽربياء إولقاء  مت الؿممـاُت رِ كؿ ُح  !!وٓ إلف إٓ اهلل 

  !!واستعظامفؿ أكػسفؿ

 !اه الؽربياءبَّ ده الفقى ورَ لَّ وَ  ـ شرطٍ الؾفؿ إكا كربأ إلقؽ مِ 

 :ؾ اهلل لفـ مـ الـؽاحَح فة القؿـ ما أَ الػاصؿقات يف ج ـعِت ولؼد مُ  

ـ حرم كؽاح الػاصؿقة إٓ مِ إكف يَ ) :لؼقل بعض أهؾ مذهب الفادوية

 .مـ غقر دلقؾ ذكروه (فاصؿل

ج بـاتف وَّ بؾ زَ  -طؾقف السالم  -الفادي  ،ا إلمام الؿذهبولقس مذهبً  

 .مـ الطربيقـ

عفؿ بِ سؾقؿان، وتَ وإكؿا كشل هذا الؼقل مـ بعده يف أيام اإلمام أحؿد بـ  

م شرائػفؿ طؾك الػاصؿققـ إٓ رُ حْ تَ ) :فؼالقا بؾسان الحال ،بقت رياستفا

 (.ـ مثؾفؿمِ 

ت خالف ما بَ بؾ ثَ  ،وكؾ ذلؽ مـ غقر طؾؿ وٓ هدى وٓ كتاب مـقر 

 .(1)ر قالقه طـ سقد البش

                                                 

 دار الديث . /(. ط1/189ل افسالم )ب  ( ش  1)
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  :حػظه اهلل ،بن العدوي ىقال شقخي أبو طبد اهلل مصطػ

بؾ ويف أغؾبفا ـ مؿا  -اه يف بعض بالد القؿـوقد ساءكا جًدا ما رأيـ

ـ مـعفؿ بـاهتؿ مـ مِ  ،يصـعف بعض الفاشؿققـ مـ آل بقت رسقل اهلل

 .الزواج إٓ هباشؿل

مع تؼدم ذوي  ،ٓ تتزوج ،الخؿسقـ مـ طؿرها كفتستؿر البـت إل 

 أن الؿتؼدم لؾزواج لقس هباشؿل  بحجة ،الديـ وإخالق والقسار إلقفا

د ذو الديـ غقر ضؾؿ وقعت فقف الػاصؿقات مـ بـل هاشؿ !! ُيرَ  ـف مِ لَ  افق

 ؼ !!ؾُ وُيؼبؾ الفاشؿل مـ غقر ذوي الديـ والخُ  ،الفاشؿل

بـات بـل هاشؿ  كشرع اهلل وإل كؾف العجب مـ هذه اإلساءات إللَ  فقا 

 الؿسؾؿقـ!!  كوإل

 التل ٓ مستـد لفا مـ شرع اهلل ،اهلل كشؽق هذه التصرفات الحؿؼاء كوإل

 طز وجؾ!!

ـة أبقفؿ وكبقـا وكبقفؿ، وحبقبـا وقد كان إلقؼ ببـل هاشؿ أن يتبعقا ُس  

 . (1)محؿد رسقل اهلل ،وحبقبفؿ

 

                                                 

 (.3/178فشقخـا حػظه اهلل ) ،( جامع أحؽام افـساء1)
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 الراجح يف الؿسللة:

فالذي  -بعد طرض الؿسللة وأققال أهؾ العؾؿ فقفا وأدلة كؾ فريؼ

 .بَس هق طدم اطتبار الؽػاءة يف الـَّ  :يرتجح لل واهلل أطؾؿ

ؼ ؾُ ما دام مـ أهؾ الديـ والخُ  ،ر الؼرشل أن يتزوج بالؼرشقةفقجقز لغق 

 .والؽػاءة

ؿ طائؾة أو قبقؾة مشفقرة بالػجقر أو اإلجرام أو كحق هذه لؽـ إن كان ثَ  

اء لعائؾة معروفة بقـ الـاس بالصالح ػَ كْ يؽقكقا أَ  ـفؾ ،إشقاء الؼبقحة

 ـتبف لذلؽ.فؾقُ  ،والديـ ىوالتؼق
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 الؽػاءة يف الؿال  

 :قولقن ىطؾ -ؾف أهل العؾم يف اطتبار الؽػاءة يف الؿالت  اخ

 .أكفا معتبرة األول: ؼولال

   .وققل طـد الشافعقة ،وبف قال إحـاف والؿالؽقة 

 وإلقك أدلتفم:

ْقسٍ  ـ 0 ة  بِـِْت ق  اصِؿ  ْن ف  َؼَفا اْلَبتََّة، َوُهَق  ،ط  ـَ َحْػٍص َصؾَّ َأنَّ َأَبا َطْؿِرو ْب

ـْ َغائٌِب، َفَلْرَس 
 َما َلِؽ َطَؾْقـَا مِ

ِ
َؾ إَِلْقَفا َوكِقُؾُف بَِشِعقٍر، َفَسِخَطْتُف َفَؼاَل: َواهلل

ءٍ 
ْ
 !َشل

  
ِ
َلْقَس َلِؽ َطَؾْقِف ))، َفَذَكَرْت َذلَِؽ َلُف، َفَؼاَل: َفَجاَءْت َرُسقَل اهلل

تِْؾِؽ اْمَرَأٌة َيْغَشاَها )): ، َفَلَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ فِل َبْقِت ُأمِّ َشِريٍؽ، ُثؿَّ َقاَل ((َكَػَؼةٌ 

ـِ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  ي ِطـَْد اْب ـَ ثَِقاَبِؽ،  ،َفنِكَُّف َرُجٌؾ َأْطَؿك :َأْصَحابِل، اْطَتدِّ َتَضِعق

 ((.َفنَِذا َحَؾْؾِت َفآِذكِقـِل

ال ْت:  ـَ َأبِل ُسْػَقاَن َوَأَبا َجفْ  ق  ا َحَؾْؾُت َذَكْرُت َلُف َأنَّ ُمَعاِوَيَة ْب ٍؿ َفَؾؿَّ

 .َخَطَباكِل
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ُسوُل اهللِ   ال  ر  ؼ  ا )) :ف  ـْ َطاتِِؼِف، َوَأمَّ ا َأُبق َجْفٍؿ، َفاَل َيَضُع َطَصاُه َط َأمَّ

ـَ َزْيدٍ  َٓ َماَل َلُف، اْكؽِِحل ُأَساَمَة ْب َفَؽِرْهُتُف، ُثؿَّ َقاَل:  ((ُمَعاِوَيُة َفُصْعُؾقٌك 

 .(1)اهلُل فِقِف َخْقًرا، َواْغَتَبْطُت بِفِ  ، َفـََؽْحُتُف، َفَجَعَؾ ((اْكؽِِحل ُأَساَمةَ ))

ؿف ؾِ ا طَ ؿَ فؾِ  ،وأما إشارتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بـؽاح أسامة قال الـووي:

ف فؽرهتْ  ،حفا بذلؽَص فـَ ،ـ صرائؼف وكرم شؿائؾفْس مـ ديـف وفضؾف وُح 

ر طؾقفا الـبل صؾك اهلل طؾقف رَّ فؽَ ، الؽقكف مقلك ولؽقكف كان أسقد جدً 

 .ا طؾؿ مـ مصؾحتفا يف ذلؽؿَ طؾك زواجف لِ  وسؾؿ الحث

 .(2)ا واغتبطُت ؾ اهلل لل فقف خقرً عَ فجَ  :ولفذا قالت :وكان كذلؽ 

 لؽـطترب الؽػاءة يف الؿال واـ ستدل بف مَ والحديث يَ  :أحؿد()قؾت 

أشار طؾقفا أن تتزوج أسامة    لؽقن الـبل :الدٓلة فقف غقر واضحة

  .ؼ كريؿؾُ ديـ وُخ  وإكؿا هق صاحب ،ولقس هق بالغـل

إِنَّ َأْحَساَب َأْهِؾ ))  :قال أن رسول اهلل  ،دة رضي اهلل طـهيْ ر  ـ طن بُ 3

ِذي َيْذَهُبقَن إَِلْقفِ  ْكَقا الَّ  .(3)((اْلَؿاُل  -الد 

                                                 

 (.1881أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)

 (.98/ 11ذح افـووي ظذ مسؾم ) (1)

( 1/361(، )1/313د يف ادسـد )أمحو (3111ائي )َس أخرجه افـَّ  ضعقػة:أشاكقده  (3)

 .( وؽرهم1689( والاـم )711،  699بان )وابن ح  
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صذ اهلل  ظن افـبي ،ظن أبقه بريدة ،دةي  رَ ظن ظبد اهلل بن ب   ،من ضريق السغ بن واؿد 

 . به ظؾقه وشؾم،

 أحاديثف يف :قالو ،: أكؽر أحؿد بـ حـبؾ حديثفطـف لؾقْ ؼَ قال العُ  (،السغ بن واؿد)و 

 (.374/ 2ض يده. اكظر هتذيب التفذيب )ػَ كَ و ؟!أي شلء هل يما أدر  زيادة،

 رَ ؽَ كْ ما أَ  :قال أبل :(497) رواية ابـه طبد اهلل ،ألحؿد ((العؾل ومعرفة الرجال))ويف 

 !!دةيْ رَ بـ بُ احديث حسقـ بـ واقد وأبل الؿـقب طـ 

اوفق سؾقؿان أصحفؿا  إن :يؼقلقن :قال وكقع :سؿعت أبل يؼقل  :(0431) ه أيض 

طبد اهلل بـ بريدة الذي روى طـف حسقـ بـ واقد ما  :قال أبل ؟بـ بريدةايعـل  ،احديثً 

 بؾ همٓء. ـ قِ كلهنا مِ  :يؼقلقن ،اوأبق الؿـقب أيًض  ،أكؽرها

 .(238/ 2ؾل )قْ ؼَ لؾعُ  ((الضعػاء الؽبقر))واكظر 

 ثـا الؿقؿقين :(017)وغقره رواية الؿروزي  ،ٕحؿد ((العؾؾ ومعرفة الرجال))ويف 

ويف سؿاع طبد اهلل بـ بريدة مـ  حسقـ بـ واقد لف أشقاء مـاكقر، :قال أبق طبد اهلل :قال

 .أبقف كالم

ا هوفق   لقس بذاك. :حسقـ بـ واقد فؼال ركَ ( وذَ 139) أيض 

 -قؾت ٕبل طبد اهلل :حدثـل محؿد بـ طؾل الجقزجاين قال :قال أبق الؼاسؿ البغقي 

طـ  ىروطامة ما يُ  ،ما أدري :قال ؟اع طبد اهلل مـ أبقف شقئً ؿِ َس  :-ـبؾيعـل أحؿد بـ ح

 .ػ حديثفعَّ وَض  !ريدة طـفبُ 

وفقؿا روى طبد  ،ولؿ يسؿعا مـ أبقفؿا ،طبد اهلل أتؿ مـ سؾقؿان :إبراهقؿ الحربلوقال  

  ا.وسؾقؿان أصح حديثً  ،اهلل طـ أبقف أحاديث مـؽرة
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كقػ يزطؿ أن سـد حديثف مـ رواية  ،بـ بريدةا تعجب مـ الحاكؿ مع هذا الؼقل يفويُ 

 ؟!حسقـ بـ واقد طـف طـ أبقف أصح إساكقد ٕهؾ مرو

 .(158/ 5اكظر  هتذيب التفذيب )

 : وفؾحديث صواهد يف ـل مـفا ضعف

 (1/11وأمحد يف ادسـد ) (8119) هوابن ماج (3171) أخرجه افسمذيما  :مـفا

 .وؽرهم

 :وفػظه ،امرؾوظً  ،رةؿ  طقع، ظن ؿتادة، ظن السن، ظن َش م بن أيب مالَّ من ضريق َش  

 (.افتؼوى( :ادال، وافؽرم :)السب)

 :وهذا افشاهد ؾقه أـثر من ظؾة 

  .م وإن ـان ثؼة إال أن روايته ظن ؿتادة ؾقفا ضعفالَّ ـ َش 1 

 .ـ ؿتادة مدفس وؿد ظـعن1

  .رة ـالمؿ  ويف شامظه من َش  ،ـ السن مدفس وؿد ظـعن3 

 فؽـه صديد افضعف ،ث صاهد ثافثوفؾحدي

ي   ( من ضريق3799أخرجه افدارؿطـي ) 
د  ، ظن الن، ظن أبقهج  شؾقامن ، كا ابن ظَ  بن َمع 

 . به ،امرؾوظً  ،أيب هريرة

  :ـذفك افشديد  وهذا افشاهد يعسيه افضعف

 ع  ـ مَ 1 
َ الديث واهية : ظَ ر  ؿال أبو ز   ،النج  وخاصة ظن ابن ظَ  ،ضعقف ي  د  ظن ث دِ ، حي 

 .الن بؿـاـرج  ابن ظَ 

 .ؾقام يبدو يل ،تج بهالن وافد حمؿد ظـد افتػرد ال حي  ج  ـ ظَ 1 
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 وإلقك أقوال أهل العؾم:

ؼدر طؾك مفر ـ ٓ يَ مَ  فننَّ  ،الؽػاءة مـ حقث الؿال قال السرخسي:

عفا، والـػؼة ْض ض بُ قَ ا لفا: ٕن الؿفر طِ ن كػمً ٓ يؽق -امرأة وكػؼتفا

 .تـدفع هبا حاجتفا، وهل إلك ذلؽ أحقج مـفا إلك كسب الزوج

فبعجزه طـ الؿفر والـػؼة  ،ة كسب الزوجعَ َض فنذا كاكت تـعدم الؽػاءة بِ  

 .لكوْ أَ 

ؼدر طؾك ما قال: إذا كان يَ  -رحؿف اهلل تعالك  -وطـ أبل يقسػ  

وأما إذا كان  .ا لفاكان كػمً  ،ا بققمؼ طؾقفا يقمً ؽتسب فقـػيعجؾف، ويَ 

ا لفا، وإن كاكت الؿرأة صاحبة مال ا طؾك الؿفر والـػؼة كان كػمً قادرً 

 .طظقؿ

 -وبعض الؿتلخريـ اطتربوا الؽػاءة يف كثرة الؿال: لحديث طائشة  

(، افقـً ورأيت ذا الػؼر مَ  ،افقبً ذا الؿال مَ  رأيُت ) :-رضل اهلل طـفا 

 .(1)(إن أحساب ذوي الدكقا الؿال)وقالت: 

                                                                                                                                                       

، ؾقام يبدو يل ،ظن افصحة ؾضاًل  ال سن  ؾبفذه افشواهد ال يرتؼي الديث إػ ه:وظؾق 

 وافعؾم ظـد اهلل تعاػ.

 مل أؿف ظؾقه بسـد صحقح. (1)
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 -قال:  ،مةعترب: ٕن كثرة الؿال يف إصؾ مذمقوإصح أن ذلؽ ٓ يُ  

ـ قال بؿالف هؽذا ؽ الؿؽثرون إٓ مَ ؾَ هَ )): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .(1)((-بف َق دَّ َص تَ  :يعـل -وهؽذا

  .والؿعترب فقف الؼدرة طؾك مفر مثؾفا، والـػؼة قال الؽاساين:

 .ترب الزيادة طؾك ذلؽوٓ تع

ا لفا، يؽقن كػئً  ،ا طؾك مفر مثؾفا، وكػؼتفان الزوج إذا كان قادرً إحتك  

بل يقسػ، ي طـ أبل حـقػة وأوِ هؽذا رُ  .وإن كان ٓ يساويفا يف الؿال

 .(2)ومحؿد يف ضاهر الروايات

العجز طـ  (:الجقاهر)ويف  .الؿال :القصػ الخامس قال الؼرايف:

وكذلؽ الؼدرة طؾك الحؼقق لؽـف يمديفا يف  ،احؼققفا يقجب مؼالف

 :لؼقلف طؾقف السالم :وأما غقر ذلؽ فظاهر الؽتاب لقس لفا مؼال ،مالفا

)ةرَّ عَ لعدم الؿَ  :ٓ :وققؾ ((مال الرجؾ حسبف))
3). 

                                                 

 (.1/11ادبسوط ) (1)

 (.319/ 1) بدائع افصـائع (1)

 (.111/ 8افذخرة ) (3)
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 ،عتربـ قال: يُ فؿـفؿ مَ  :ؾػ أصحابـا يف القسارواختَ  قال الشقرازي:

رة قال: قال رسقل اهلل صؾك ؿُ ى َس وَ ا رَ ؿَ لِ  :فالػؼقر لقس بؽػء لؾؿقسر

، وٕن كػؼة  ((التؼقى :والؽرم ،الؿال :الحسب))اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .(1الػؼقر دون كػؼة الؿقسر)

 :فلما القسار فػقف روايتان قال ابن قدامة:

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -هق شرط يف الؽػاءة: لؼقل الـبل  :إحداهؿا 

 -ب الـاس بقـفؿ يف هذه الدكقاإن أحسا)). وقال: ((الؿال :الحسب))

. وقال لػاصؿة بـت ققس، حقـ أخربتف أن معاوية خطبفا: ((هذا الؿال

 ((.أما معاوية فصعؾقك، ٓ مال لف))

ا يف إطسار زوجفا: إلخاللف بـػؼتفا وممكة وٕن طؾك الؿقسرة ضررً 

 .افؽذلؽ إذا كان مؼاركً  .الػسخ بنخاللف بالـػؼة ِت ؽَ ؾَ ولفذا مَ  :أوٓدها

ف الـاس، يتػاضؾقن فقف كتػاضؾفؿ يف رْ ا يف طُ وٕن ذلؽ معدود كؼًص  

 .(2)ب وأبؾغَس الـَّ 

                                                 

 (.1/838ادفذب يف ؾؼه اإلمام افشاؾعي ) (1)

 (.37/ 7) ادغـي (1)
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قال الزركشل: معـك الؽػاءة يف الؿال: أن يؽقن بؼدر   قال الؿرداوي:

حتاج : ٕكف الذي يُ (الؿغـل)الؿفر والـػؼة. قال الؼاضل، وأبق محؿد يف 

 إلقف يف الـؽاح. 

 الـػؼة  فؼط.  إٓ (الؽايف)عترب يف ولؿ يَ 

 فر طؾقفا طادهتا طـد أبقفا يف بقتقِّ غَ ؼقؾ: أن يؽقن بحقث ٓ يُ رب ابـ طَ واطتَ 

(1). 

 .أن الؽػاءة يف الؿال غقر معتبرة الؼول الثاين:

 .وققل طـد الحـابؾة ،وهق ققل طـد الشافعقة 

  دلقؾفم:

ال  -0 ْفٍل ق  ْن س    :ط 
ِ
َما َتُؼقُلقَن فِل )): ، َفَؼاَل َمرَّ َرُجٌؾ َطَؾك َرُسقِل اهلل

َع، َوإِْن َقاَل  ((َهَذا؟ َقاُلقا: َحِري  إِْن َخَطَب َأْن ُيـَْؽَح، َوإِْن َشَػَع َأْن ُيَشػَّ

 !!َأْن ُيْسَتَؿعَ 

، َفَؼاَل:   ـَ ـْ ُفَؼَراِء الُؿْسؾِِؿق
َما َتُؼقُلقَن فِل ))َقاَل: ُثؿَّ َسَؽَت، َفَؿرَّ َرُجٌؾ مِ

َٓ َقاُلقا: َحرِ  ((َهَذا؟ َٓ ي  إِْن َخَطَب َأْن  َع، َوإِْن  ُيـَْؽَح، َوإِْن َشَػَع َأْن   ُيَشػَّ

 َٓ  !! ُيْسَتَؿعَ َقاَل َأْن 

                                                 

 (.119/ 8اإلكصاف ) (1)
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 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  
ِ
ـْ مِْؾِء إَْرِض مِْثَؾ ))َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َهَذا َخْقٌر مِ

 .(1)((َهَذا

َوَأمِْتـِل  ،َأْحقِـِل مِْسؽِقـًا الؾَُّفؿَّ )) :قال أن رسول اهلل  ـ طن أكس،3

ـِ َيْقَم الِؼَقاَمةِ  ،مِْسؽِقـًا  .(2) ((َواْحُشْركِل فِل ُزْمَرِة الَؿَساكِق

                                                 

 (.1191أخرجه افبخاري ) صحقح:( 1)

(( ى( وافبقفؼي يف ))افؽز1311) ـنافس   افسمذي يفأخرجه  أشاكقده ضعقػة: (1)

 .(  وؽرهم3/181وظات(( )( وابن اجلوزي يف ))ادوض13131( )13111)

 ،ثـا الارث بن افـعامن افؾقثي، ظن أكس ،من ضرق ظن ثابت بن حمؿد افعابد افؽويف 

 .امرؾوظً 

 ...ع، واألزدي، وابن اجلوزيق  ؼَ ؿافه افبخاري، وافع   .مـؽر الديث ،والارث ضعقف 

 وؽرهم.

َ 8116ــه(( )يف ))ش   هوأخرجه ابن ماج ( وابن 111ـده(( )د يف ))مسق  ( وظبد بن مح 

 .( وؽرهم3/181اجلوزي يف ))ادوضوظات(( )

ري، ؿال: د  ظن ظطاء، ظن أيب شعقد اخل   أيب ادبارك،ان، ظن ـَ من ضرق ظن يزيد بن ش   

وذـر  ...يؼول يف دظائه عت رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾمؾنين شؿ :وا ادساـغب  ح  أَ 

  .الديث

 :ويف افسـد ظؾتان

 .ضعقف الديث ،انـَ بن ش   يزيد األوػ: 

 . جمفول ،أبو ادبارك افثاكقة : 
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 لقك أقوالفم رحؿفم اهلل:إو

ٓ  ،ٕن الؿال يروح ويغدو :عتربـ قال: ٓ يُ ومـفؿ مَ  قال الشقرازي:

 .(1ػتخر بف ذوو الؿروءات)يَ 

لقس بشرط: ٕن الػؼر شرف يف الديـ،  :لثاكقةالرواية ا قال ابن قدامة:

ا، الؾفؿ أحقـل مسؽقـً )): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقد قال الـبل 

 . ((اوأمتـل مسؽقـً 

  .ا، فلشبف العافقة مـ الؿرضا ٓزمً ولقس هق أمرً 

ب ما يجب لفا َس ؼدر بف طؾك اإلكػاق طؾقفا، َح ما يَ  :والقسار الؿعتبر

 .(2ويؿؽـف أداء مفرها)

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

ظن   ؾضاًل غـؾفا ال تصح وال يرتؼي بؿجؿوظفا فؾتحس ،ضرق أخرى هلذا الديث موثَ 

 افتصحقح.

 (.1/838ادفذب يف ؾؼه اإلمام افشاؾعي ) (1)

 (.37/ 7ادغـي) (1)
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 : مة ابن طثقؿقنالَّ الع   وقال

 .الذي يـبغي يف الزواج أن ُيختار صاحب الدين طؾى غقره

 ،قن ديـف وخؾؼفَض رْ ـ تَ )إذا أتاكؿ مَ ) :لؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 (.كؽحقه(لف

لؿالفا  :ح الؿرأة ٕربعؽَ ـْ )تُ ) :ولؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .((بذات الديـ فاضػر ،وديـفا ،بفا وجؿالفاَس وَح 

فاضػر )) ،الـبل طؾقف الصالة والسالم طؾك التزوج بصاحبة الديـ ثَّ فحَ  

 .((بذات الديـ

ن ديـف قْ َض رْ ـ تَ )إذا أتاكؿ مَ )ؼ والديـ ؾُ ج صاحب الخُ زوَّ ر أن يُ مَ وأَ  

 .(...(ؼفؾُ وُخ 

ومـ جفة  ،مـ جفة الزوجة :فدل ذلؽ طؾك مراطاة الديـ مـ الطرفقـ 

 .الزوج

 .ر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بفمْ َٕ  :الذي يـبغل أن يراطك وهذا هق 

وإن  ،إن رضل بالؿرأة طاشرها بنحسان -صاحب الديـ  :أي –وٕكف  

 .هبا فارقفا بالؿعروف َض رْ لؿ يَ 
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وربؿا  ،اا كثقرً ب زوجتف تعبً عِ تْ فنكف يُ  ،ـ لؿ يؽـ صاحب ديـبخالف مَ  

هابؾ يُ  ،ٓ يطؾؼفا  .ضار 

 ،ا وصقاكةتؽقن حؿاية لزوجفا وحػظً  ،احبة الديـص ،وكذلؽ العؽس 

الَِحاُت َقاكَِتاٌت َحافَِظاٌت لِْؾَغْقِب بَِؿا َحِػَظ } :كؿا قال اهلل تعالك َفالصَّ

 .[34]الـساء: {اهللُ 

وربؿا  ،ػسد طؾقف أمر ديـفربؿا تُ  ،ـ لؿ تؽـ ذات ديـ فنهنا تتعبفومَ 

 .درسة إولك بالـسبة لرتبقة إوٓدٕهنا هل الؿَ  :اد أوٓده أيًض ػِس تُ 

 :ؼؾُ فالعاقؾ الؿممـ يراطل يف التزويج مـ كان ذا ديـ وُخ  ،وطؾى هذا 

 .حتك يؽقن ذلؽ أقرب إلك السعادة وإلك الحقاة الزوجقة الحؿقدة

فنكفا وإن كاكت تراطى بال شك  ،أما مراطاة الؿال والجاه والشرف 

 :ح الؿرأة ٕربعؽَ ـْ )تُ ) :ة والسالمكؿا قال الرسقل طؾقف الصال ،دص  ؼْ وتُ 

 ((....لؿالفا ولحسبفا

 .ولؽن هي دون الدين بؽثقر وبؿراحل 

 ،ب والشرفَس ب والـَّ َس وربؿا يتزوج اإلكسان امرأة أكؿؾ مـف يف الحَ  

 ًٓ  وحقـئذٍ  ،ترتفع طؾقف وتعتؼد كػسفا هل السقدة ٓ هق ، طؾقفوتؽقن وبا

 .اا كثقرً تعب معفا تعبً يَ 
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قد يؽقن الزوج ذا حسب وكسب وشرف  ،ٕمر بالعؽسوكذلؽ ا 

وكلن هذا الرجؾ الذي تزوج  ،تعب أهؾفاتعب الزوجة معف ويَ فتَ  ،وجاه

سبب ما يراه لـػسف مـ الشرف ب :ؽ طؾقفؿؾِ ابـتفؿ كلكف سقد طؾقفؿ ومَ 

 .والجاه

إن مراطاة الديـ مـ الجاكبقـ هل التل أرشد إلقفا  :فالؿفم أن كؼول 

ا لؾرفض أو وهل التل يـبغل أن تؽقن مـاصً  ، طؾقف وسؾؿالـبل صؾك اهلل

 .(1بقل)الؼَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/ 19ب)ر  ؾتاوى كور ظذ افدَّ  (1)
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 حالراج

بعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة فالذي يرتجح لل ـ واهلل 

 .أطؾؿ ـ هق الؼقل الؼائؾ باطتبار الؽػاءة يف الؿال

أن وكذلؽ  ،زوجتف كالـػؼة طؾ كا طؾبؿعـك أن يؽقن الرجؾ قادرً  

 .أن يعطقفا مفرها طؾك اقادرً يؽقن 

 .ؽ الؿفر والـػؼة ففق كػء لؾؿرأةؾَ ـ مَ فؿَ  

 .ا لؿالفاشرتط أن يؽقن مالف مساويً وٓ يُ  

م لفا دَّ ؼَ إذا كاكت هـاك امرأة تؿؾؽ الؿاليقـ، وتَ  :لؽن هـا مسللة مفؿة 

 .فا هذا الرجؾ يف الؿالئفافؼد ٓ يؽ ،شخص متقسط الحال

 ر مفرها؟! ؿؾؽ الؿاليقـ ما مؼداففذه التل تَ  

أو قدر مفر  ،بؾ ربؿا كؾ ما يؿؾؽف هذا الشخص ٓ يساوي قدر مفرها

  !مثقؾتفا

 ؟كؿ تـػؼ هذه يف الققم ،ا سقجعؾـا كـظر لؾـػؼةذه نإثؿ 

وهذه الذي يريد الزواج مـفا راتبف يف  .قد تؽقن تـػؼ يف الققم مائة 

لؽريؿة، فال ؿ ٓ يستطقع أن يقفر لفا الحقاة اـ ثَ فؿِ  ،ائةؿسؿِ الشفر َخ 

 غػؾ هذه إمقر.   يـبغل أن كُ 
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 مسللة ضؿن الؽػاءة يف الؿال

ف ض األولقاء، ورضقت الػتاة. ،ثلإذا تؼدم خاصب بلقل من مفر الؿِ   ور 

 قولقن: ىالؿسللة طؾهذه ؾف أهل العؾم يف اخت  

ما دام صاحب دين  ،عترض طؾقهأن ي  الولي لقس من حق  الؼول األول:

 .ؿفر حق خالص لؾؿرأةوال .قؾُ وُخ 

يقسػ ومحؿد مـ  لوأب ،وهق ققل الجؿفقر مـ الشافعقة والحـابؾة 

 .الحـػقة

 أدلتفم: 

 والؿعؼول : سـةاستدلوا بال

 ـة:الس  من  -أول  

ة ، نْ ط   بِقع  اِمرِ ْبِن ر  ، َفَؼاَل  ط  ـِ َجْت َطَؾك َكْعَؾْق ـْ َبـِل َفَزاَرَة َتَزوَّ
َأنَّ اْمَرَأًة مِ

 
ِ
َؿ: َرُسقُل اهلل ـْ َكْػِسِؽ َوَمالِِؽ )) َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َأَرِضقِت مِ

؟ ـِ  .(1)َقاَل: َفَلَجاَزهُ  .َقاَلْت: َكَعؿْ  !((بِـَْعَؾْق

                                                 

( وابن أيب 3/881( وأمحد )1888( وابن ماجه )1113مذي )أخرجه افس ضعقف: (1)

 .وؽرهم ...(13789( وافبقفؼي يف افؽزى )1139( وافطقافز )16363صقبة )

 .ؾذـره  ...ظبد اهلل بن ظامر بن ربقعة، ظن أبقه ، ظنمن ضرق ظن ظاصم بن ظبقد اهلل 
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 الؿعؼول:من  -ثاكق ا

فؾقس  ،ض يختص هبا وحدهاقَ وهق طِ  ،أن الؿفر حؼ خالص لؾؿرأة-

 مـ حؼ إولقاء آطرتاض طؾقفا يف مفرها.

أن  كلَ وْ فلَ  ،سؼط كؾف ،رأة لق أسؼطت مفرها بعد وجقبف لفاأن الؿ-

 .سؼط بعضفيَ 

 لقك أقوالفم رحؿفم اهلل:إو

 ،إذا تزوجت وكؼصت طـ مفر مثؾفا :ققلـا :أي :امؿ  قال ابن الفُ 

  .فؾلولقاء آطرتاض

 .(1)ل محؿد مع أبل يقسػ: لقس لفؿ ذلؽوقا

أو لؽقكف مـ غقر كؼد ولقس لف آمتـاع لـؼصان الؿفر  قال الشربقـي:

 .(1)إذا رضقت بذلؽ: ٕن الؿفر محض حؼفا ،البؾد

                                                                                                                                                       

مـؽر  :وأبو حاتم فبخاريوؿال ا .عغائي وابن مَ َس ػه افـَّ عَّ َض  ،وظاصم ضعقف احلديث 

 هذا الديث مما أكؽروا ظذ ظاصم بن ظبقد :(8/81ؿال أبو حاتم يف افعؾل ) .الديث

  .اهلل

وؿد وردت أحاديث يف أؿل ) :(9/222وؿال احلاؾظ ابن حجر يف ؾتح افباري )

 ر مـفا هذا الديث .ـَ وذَ  (ا...مـف ،ثبت مـفا رءال يَ  ،افصداق

 (.311/ 3ؾتح افؼدير ) (1)
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 التزويج بؿفر مثؾفا أو دوكف. ؾبِت وسقاء صَ  :قال ابن قدامة

 .وهبذا قال الشافعل وأبق يقسػ ومحؿد

لفؿ مـعفا مـ التزويج بدون مفر مثؾفا: ٕن طؾقفؿ يف  :وقال أبق حـقػة 

 ـؼص مفر مثؾفـ. ل :ا، وفقف ضرر طؾك كسائفاذلؽ طارً 

قض يختص هبا، فؾؿ يؽـ لفؿ أن الؿفر خالص حؼفا، وطِ  :ولـا

  .كثؿـ طبدها وأجرة دارها :آطرتاض طؾقفا فقف

 .(2)كلَ وْ وٕهنا لق أسؼطتف بعد وجقبف، سؼط كؾف، فبعضف أَ 

 .من حق األولقاء الطتراض الؼول الثاين:

 .وبف قال أبق حـقػة 

كػسفا بدون  ْت َج وَّ يف مفرها فَز  ْت َر صَّ وإن كاكت قَ  قال السرخسي:

أو  ،غ هبا مفر مثؾفاؾَ بْ كان للولقاء حؼ آطرتاض حتك يُ  ،صداق مثؾفا

 .-رحؿف اهلل تعالك  -يف ققل أبل حـقػة  ،ق بقـفؿاػرَّ يُ 

ثبت للولقاء ٓ يَ  :وطؾك ققل أبل يقسػ ومحؿد رحؿفؿا اهلل تعالك 

 .(1)حؼ آطرتاض

                                                                                                                                                       

 .(113/ 8مغـي ادحتاج ) (1)

 (.31/ 7ادغـي ) (1)
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 ،أن إولقاء يتػاخرون بؽؿال مفرها اهلل:وجفة أبي حـقػة  رحؿه 

 .الزاكقات طادةفنن ذلؽ مفر الؿقمسات  ،رون بـؼصان مفرهاعقَّ ويُ 

 

 

 الراجح

لقس و ،أن الؿفر حؼ خالص لؾؿرأةهق يف الؿسللة  الذي يرتجح لديَّ 

 .مـ الزواج بالشخص الؽػءبسببف مـ حؼ القلل أن يؿـعفا 

 لوه ،لقس كؿفر أمثالفا ،فنذا تؼدم شخص كػء لؾؿرأة بؿفر قؾقؾ 

والؿتؼدم كؿا  ،ما دامت طاقؾة وبالغة ،فؾقس لؾقلل آطرتاض ،ؼةقافِ مُ 

 واهلل أطؾؿ. .أسؾػت كػء

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 (.1/18( ادبسوط )1)
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 الؽػاءة يف الصـعة أو الوضقػة

 تعريف  الحرفة:

 َكَؿا فِل  ،بِاْلَؽْسرِ  -اْلِحْرَفةِ  م:قْ ج  قال ابن كُ 
َ
 بَِؽْسرِ  (ِضَقاِء اْلُحُؾقمِ )َوِهل

اءِ  ـَ  :اْلَحاِء َوُسُؽقِن الرَّ ْحتَِراِف  اْسٌؿ مِ
ِ
ـَاَطةِ  ،آ ْكتَِساُب بِالصِّ

ِ
 .(1) َوُهَق آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.183/ 3افبحر افرائق  ) (1)
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 اطتبار الؽػاءة يف الحرفة حؽم

 :قولقن ىالؿسللة طؾهذه اختؾف أهل العؾم يف 

 .أن الؽػاءة يف الحرفة معتبرة الؼول األول:

محؿد صاحبا أبل أبق يقسػ و :وهؿ ،وبف قال الجؿفقر مـ العؾؿاء  

 .وققل طـد الحـابؾة ،والشافعقة ،والؿالؽقة ،حـقػة

 وشقخـا ،سقد سابؼالشقخ و ،ابـ طثقؿقـ: الشقخ ومـ الؿعاصريـ 

  مصطػك العدوي.

 أدلتفم وتػصقل أقوالفم:   لقكإو

 :والؿعؼول ـةاستدلوا بالؽتاب والس  

 :زالؽتاب العزيأدلتفم من  -أول  

ْزِق َواهلُل } :ىقال تعال َؾ َبْعَضُؽْؿ َطَؾك َبْعٍض فِل الرِّ  .(1){َفضَّ

 كؾ الـاس بعضفؿ طؾضَّ أن اهلل طز وجؾ فَ  وجه الدللة يف اآلية الؽريؿة:

لؽـ بعضفؿ يصؾ إلقف رزقف بعزة  ،قزَ فالجؿقع ُيرْ  ،بعض يف إرزاق

ر رزقف يصؾ إلقف بتعب وطـاء ومشؼة َخ وأ .وراحة وطدم مشؼة وذل

 .وذل

                                                 

 [.71]افـحل:  (1)
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 فقه تلويالن: ديقال الؿاور

ع قسَّ فبعضفؿ مُ  :ؾ بعضفؿ طؾك بعض يف قدر الرزقضَّ أكف فَ  أحدهؿا:

 ؼ طؾقف.قَّ َض طؾقف، وبعضفؿ مُ 

فبعضفؿ يصؾ  :ؾ بعضفؿ طؾك بعض يف أسباب الرزقضَّ أكف فَ  والثاين:

 .(1)وبعضفؿ يصؾ إلقف بذل ومشؼة ،ةطَ عز ودَ بإلقف 

 ـة:الس  أدلتفم من  -اثاكق  

اْلَعَرُب َبْعُضَفا َأْكَػاٌء )) :قال أن الـبي  ،اهلل طـهرضي  ابن طؿرطن 

َقبِقَؾٌة  ،َبْعُضُفْؿ َأْكَػاٌء لَِبْعضٍ  لَواْلَؿَقالِ  .َقبِقَؾٌة بَِؼبِقَؾٍة َوَرُجٌؾ بَِرُجؾٍ  ،لَِبْعضٍ 

َّٓ  ،بَِؼبِقَؾٍة َوَرُجٌؾ بَِرُجؾٍ  امٌ إِ ٌؽ َأْو َحجَّ
 .(2)(( َحائِ

 ،رون بـؼص الحرفة وطدم تؼارهباعقَّ يُ أن الـاس  الؿعؼول: -اثالث  

  .رون بـؼصفاعقَّ ويُ فقتػاخرون بشرف الحرقة 

وٓ يليت  ،واإلكسان يف الؿجتؿع يؾزمف أن يعقش يف أمان و استؼرار

 .القضقػةأو آستؼرار وٓ تتلتك السعادة مع كؼص الحرفة 

                                                 

 (.111/ 9الاوي افؽبر ) (1)

 تؼدم ترجيه . ا:ضعقف جد   (1)
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وتزوجت برجؾ  ،فؾق كاكت صبقبة لفا مؽاكتفا يف أسرهتا ومجتؿعفا 

ًٓ  ،اس يف الشارعكـ لؽـ لـ تستؼقؿ  ،ويصح وإن كان أصؾ الزواج حال

 ـظر إلقف.ويُ  كوهذا أمر يجب أن يراط ،الحقاة معف

 :الؿذاهبأئؿة لقك أقوال إو

 .فرَ الؽػاءة يف الحِ  قال السرخسي:

 .أن ذلؽ غقر معترب أصاًل  -رحؿف اهلل تعالك  -والؿروي طـ أبل حـقػة  

اغ بَّ حتك إن الدَّ  ،أكف معترب - تعالك رحؿف اهلل -وطـ أبل يقسػ  

 .از والعطارزَّ ا لبـت البَ ٓ يؽقن كػمً  -ام والحائؽ والؽـاسجَّ والحَ 

 .وكلكف اطترب العادة يف ذلؽ

أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وورد حديث طـ رسقل اهلل  

 ((.اء إٓ الحائؽ والحجامػَ كْ الـاس أَ ))

قال: الحديث شاذ ٓ يمخذ بف  -عالك رحؿف اهلل ت -ولؽـ أبق حـقػة  

فالؿرء تارة يحرتف  ،فقؿا تعؿ بف البؾقى، والحرفة لقست بشلء ٓزم

بخالف صػة الـسب ٕكف ٓزم لف،  ،بحرفة كػقسة، وتارة بحرفة خسقسة

 .(1وذل الػؼر كذلؽ فنكف ٓ يػارقف)

                                                 

 (.11/ 1ادبسوط ) (1)
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يـ والحرية ر طـف: أهنا الدِّ قْ َص وقال مالؽ فقؿا ذكره ابـ كُ  قال ابن ُهب ْقرة:

وحؽك ابـ الؼصار طـ مالؽ  .والسالمة مـ العققب الؿقجبة لؾرد

 ب.ْس الؽػاءة يف الديـ فحَ 

 (.1يف الصـاطة كظر يجب أن تؽقن مـ الؽػاءة) قال طبد القهاب:

 :والؿؽاسب تؽقن يف العرف الؿللقف مـ أربع جفات قال الؿاوردي:

 .والتجارات، والصـاطات، والحؿايات ،بالزراطات

ػضؾ بعضفا طؾك وكؾ واحد مـفا يَ  ،ب متػاضؾةتَ ولؽؾ واحد مـفا رُ  

ؾدان وإزمان، وإن يف بعض البؾدان ب اختالف البُ َس بحَ  ،غقره

التجارات، ويف بعضفا الزراطات أفضؾ، ويف بعض إزمان حؿاة 

 .إجـاد أفضؾ، ويف بعضفا أقؾ

ٕزمان، ؾدان واػضؾ بعضفا يف طؿقم البُ فلجؾ ذلؽ لؿ يؿؽـ أن يَ  

 .وإكؿا يراطك فقفا العرف والعادة

  :وإفضؾ مـفا يف الجؿؾة ما اكحػظت بف أربعة شروط 

 .ؽقن مرتذل الصـاطة كالحائؽيأن ٓ 

 .وٓ مستخبث الؽسب كالحجام 

                                                 

 .(134/ 2اختالف إئؿة ) (1)
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  .الؿَّ وٓ ساقط الؿروءة كالحَ  

 ًٓ  . كإجقروٓ مبتذ

افئف يف لؿ يؽ ،ـ اكحػظت طؾقف يف مؽاسبف هذه الشروط إربعةفؿَ  

 .مـ حجام وكـاس ققؿ وحائؽ ،ـ أخؾ هباالـؽاح مَ 

 .(1ؿ)ؽَّ حَ يف اطتبار هذه الشروط إربعة هق الؿُ  ففالعر 

 .فصاحب حرفة دكقئة لقس كػء أرفع مـف قال الـووي:

 ،لقس كػء بـت خقاط -امؿَّ ؿ الحَ قِّ وقَ  ام وحارس وراعٍ جَّ اس وَح ـَّ فؽَ  

 .(2)ؿ وقاضٍ ٓ هؿا بـت طالِ و ،اززَّ تاجر أو بَ  بـَت  وٓ خقاطٌ 

 :افػقفا روايتان أيًض  ةفلما الصـاط قال ابن قدامة:

كالحائؽ،  -ـ كان مـ أهؾ الصـائع الدكقئةفؿَ  .أهنا شرط :إحداهؿا 

امل، ؿَّ ؿ، والحَ قِّ اح، والدباغ، والؼَ سَّ والحجام، والحارس، والؽَ 

 فؾقس بؽػء لبـات ذوي الؿروءات أو أصحاب الصـائع -والزبال

 .كالتجارة والبـاية :الجؾقؾة

 .ٕن ذلؽ كؼص يف طرف الـاس، فلشبف كؼص الـسب 

                                                 

 (.111 /9الاوي افؽبر ) (1)

 (.1/119) ـفاج افطافبغم (1)
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ا أو اء، إٓ حائؽً ػَ كْ العرب بعضفؿ لبعض أَ ))وقد جاء يف الحديث:  

 . ((احجامً 

  !ػف؟عِّ َض : وكقػ تلخذ بف وأكت تُ -رحؿف اهلل  -ققؾ ٕحؿد 

 .(1ف)رْ ا ٕهؾ العُ ؼً قافِ قال: العؿؾ طؾقف. يعـل أكف ورد مُ 

، أي: غقر مزرية  (صـاطة غقر َزِريَّة) :ققلف  قال الشقخ ابن طثقؿقن:

  .ضرورية بالشخص

يعـل مؿؼقتة طـد الـاس، مثؾ  ،ـ الؽػاءة أن ٓ تؽقن صـاطتف مزريةفؿِ 

 .بَّال وهق الذي يؽـس الزبالة ويحؿؾفااح مـظػ الُؽـُػ، أو زَ سَّ الؽَ 

 .ا أغـقاءا ٓمرأة مصقكة محرتمة أهؾفففذا لقس كػئً 

جـاها كساًح لؽـ لق زَ    .(2)صح العؼد ،ػـُا يـظػ الؽُ وَّ

إذا كاكت الؿرأة مـ أسرة تؿارس حرفة شريػة،  :قال الشقخ سقد سابق 

 .ا لفافال يؽقن صاحب الحرفة الدكقئة كػئً 

 فال اطتبار لؾتػاوت فقفا. ،فَر وإذا تؼاربت الحِ  

                                                 

 (.38 /7) ادغـي (1)

 .(111/ 11افؼح ادؿتع ) (1)
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فؼد تؽقن حرفة ما شريػة  ،فرْ تفا العُ ءف ودكار  ر يف شرف الحِ عتب  والؿُ 

 .(1)يف مؽان ما أو زمان ما، بقـؿا هل دكقئة يف مؽان ما أو زمان ما

رجؾ  -طؾك سبقؾ الؿثال -فؾق تؼدم يف زماكـا :العدويقال شقخـا 

لق تؼدم  ،ؼؾُ ديـ وُخ  كوهق طؾ ،يعؿؾ يف جؿع الؼؿامة مـ الشقارع

ر ترون أهنا سُتعقَّ أٓ  ،ؾتف ورضقت بفبِ  بامرأة صبقبة وقَ لؾزواج مثاًل 

أٓ ترون أهنا ستػخر  ،بالزواج مـف؟! وكذا فنهنا امرأة كاقصة طؼؾ وديـ

 .(2)ا ما؟!طؾقف يقمً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .ظبد اهلل ( بتحؼقق صقخـا أيب3/361ـة )( ؾؼه افس  1)

 ( يف اهلامش .3/313ـة )ؾؼه افس  ـتاب  ( يف تعؾقق صقخـا ظذ1)



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

224  

 

 .أن الؽػاءة ل تعتبر يف الحرفة الؼول الثاين:

  .ورواية طـ أحؿد ،حـقػة لوهق ققل أب 

 بالتػصقل: اوقولفؿ القك دلقؾفؿإو

 :دلقؾفم

  ،رضي اهلل طـه طن أبي هريرة
َّ
فِل اْلَقاُفقِخ،   َأنَّ َأَبا ِهـٍْد َحَجَؿ الـَّبِل

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
 
 ،َأْكؽُِحقا َأَبا ِهـْدٍ  ،َيا َبـِل َبَقاَضةَ ))َفَؼاَل الـَّبِل

ا َتَداُووَن بِِف َخْقرٌ ))َوَقاَل:  ((.َوَأْكؽُِحقا إَِلْقفِ  ٍء مِؿَّ ْ
 ،َوإِْن َكاَن فِل َشل

 .(1)((اَمةُ َفاْلِحجَ 

 .فرَ الؽػاءة يف الحِ  قال السرخسي:

 .أن ذلؽ غقر معترب أصاًل  - رحؿف اهلل تعالك -والؿروي طـ أبل حـقػة  

اغ بَّ حتك إن الدَّ  ،أكف معترب -رحؿف اهلل تعالك  -وطـ أبل يقسػ  

 .از والعطارزَّ ا لبـت البَ ٓ يؽقن كػمً  -ام والحائؽ والؽـاسجَّ والحَ 

 .ادة يف ذلؽوكلكف اطترب الع

أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وورد حديث طـ رسقل اهلل  

 ((.اء إٓ الحائؽ والحجامػَ كْ الـاس أَ ))

                                                 

 .شبق ترجيه ل:ُمعَ  (1)
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قال: الحديث شاذ ٓ يمخذ بف  -رحؿف اهلل تعالك  -ولؽـ أبق حـقػة  

فالؿرء تارة يحرتف  ،فقؿا تعؿ بف البؾقى، والحرفة لقست بشلء ٓزم

، بخالف صػة الـسب ٕكف ٓزم لف ،خسقسة بحرفة كػقسة، وتارة بحرفة

 .(1)وذل الػؼر كذلؽ فنكف ٓ يػارقف

ا: ٕكف لقس بـؼص يف الديـ، وٓ لقس هذا شرصً  :الثاكقة قال ابن قدامة:

 .(2)هق بالزم، فلشبف الؿرض

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.11/ 1ادبسوط ) (1)

 (.13/ 3د )افؽايف يف ؾؼه اإلمام أمح (1)
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 الخالصة والراجح يف الؿسللة

أي:  ،يرتجح لل ققل الجؿفقر ،بعد طرض أققال أهؾ العؾؿ مع أدلتفا

 .بار الؽػاءة يف الحرفةاطت

ٓ تستؼقؿ الحقاة  -فلصحاب إطؿال والقضائػ التل يف مستقى طالٍ  

 .ـ هؿ دوهنؿبقـفؿ وبقـ مَ 

ـَّاس أن يتزوج بطبقبة أو محامقة أو مديرة مدرسة أو غقرها فنذا أراد كَ  

ر الؿرأة وأولقاؤها هبذا عقَّ وستُ  ا،فؾـ تستؼقؿ حقاهتؿ ،مـ هذه إطؿال

 .الزوج

 .لؽـ تـاسبف امرأة أخرىو 

ب كل زمان س  م أن مسللة الحرفة أو الوضقػة تختؾف بح  ؾ  ولؽن لُقعْ  

فؼد تؽقن حرفة أو صـعة محرتمة يف مؽان ولفا شلهنا، وهل يف  :ومؽان

وباهلل تعالك  .وضقػة محتؼرة لقس لفا شلن -خرآيف مؽان كػسف الققت 

     التقفقؼ.
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 الؽػاءة يف السن 

هل له تلثقر يف الؽػاءة يف  ،الـظر يف سن الزوج والزوجة :ـاهامعو

 ؟الزواج

 أقول وباهلل التوفقق:

 .الؿسللة خالفقة بقن العؾؿاء، واألقوال فقفا شحقحة

ففق غقر معترب يف  ،هق السـ مؿا لؿ يختؾػا يف صرفقف قال الؿاوردي: 

والؽفؾ  ا لؾؽفؾ،والشاب كػمً  ،ا لؾشابث كػمً دَ فقؽقن الحَ  ،الؽػاءة

 .ا لؾشقخكػمً 

فؽان أحدهؿا يف أول سـف كالغالم  ،ولؽـ إذا اختؾػا يف صرفقف 

فػل اطتباره يف  ،والجارية، وإخرى يف غاية سـف كالشقخ والعجقز

ا فال يؽقن الشقخ كػمً  ،أكف شرط معترب أحدهؿا: الؽػاءة وجفان:

وإن  .تبايـالولؿا بقـفؿا مـ التـايف  :ا لؾطػؾوٓ العجقز كػمً  ،لؾطػؾة

 م الؿؼصقد بالزوجقة.دَ عْ ؾ الرغبة ويُ ؼِ مع غايات السـ تَ 
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ؼصر طؿر ٕكف قد يطقل طؿر الؽبقر ويَ  :غقر معترب والوجه الثاين:

ر الؽبقر مـ مؼصقد الـؽاح طؾك ما يعجز طـف دَ الصغقر، وربؿا قَ 

 .(1 ٓ يقجد يف الصغقر)وٕن مع كؼص الؽبقر فضاًل  .الصغقر

  :تتزوج الطػؾة بالشقخ الؽبقرن مـع أن دلقل م  

 اهلُل َطـُْفَؿا قال: رضي اهلل طـه ةديْ ر  طن بُ 
َ
 -َخَطَب َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر َرِضل

 
ِ
َجَفا مِـْفُ  ((إِكََّفا َصِغقَرةٌ )): َفاصَِؿَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َفَزوَّ  

 َفَخَطَبَفا َطؾِل

(2). 

  :ن جوزوا ذلكأدلة م  

وهي بال  ،زويج القتقؿة بشرط اإلقساط يف مفرهاجواز تاستدلوا بـ 0

 :شك صغقرة

                                                 

 (.116/ 9الاوي افؽبر ) (1)

 (1711( والاـم )6988بان )( وابن ح  3111ائي )َس أخرجه افـَّ : ضعفؾقه  (1)

 .وؽرهم 

 مرؾوًظا. ،ظن أبقه ،دةي  رَ ظن ابن ب   ،السغ بن واؿدمن ضرق ظن  

ن إ)) وؿد تؼدم افؽالم يف السغ بن واؿد، ويف شامع ابن بريدة من أبقه ظـد حديث

 .(د يد المس(ر  امرأيت ال تَ 
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ـْ  ـِ  ُطْرَوةِ َط  َتَعاَلك:  ْب
ِ
ـْ َقْقِل اهلل َبْقِر، َأكَُّف َسَلَل َطائَِشَة َط َوإِْن ِخْػُتْؿ َأْن }الز 

 .{َٓ ُتْؼِسُطقا فِل الَقَتاَمك

ـَ ُأْختِل، َهِذِه الَقتِقَؿُة َتُؽقُن فِل َح   ْجِر َولِقَِّفا، َتْشَرُكُف فِل َمالِِف، َفَؼاَلْت: َيا ْب

َجَفا بَِغْقِر َأْن ُيْؼِسَط فِل  َوُيْعِجُبُف َماُلَفا َوَجَؿاُلَفا، َفُقِريُد َولِق َفا َأْن َيَتَزوَّ

َّٓ َأْن  َـّ إِ ـْ َأْن َيـْؽُِحقُه َفا، َفُقْعطَِقَفا مِْثَؾ َما ُيْعطِقَفا َغْقُرُه، َفـُُفقا َط
َصَداقِ

َداِق، َفُلمُِروا َأْن َيـْؽُِحقا ُيْؼِسطُ  َـّ فِل الصَّ َـّ َأْطَؾك ُسـَّتِِف ، َوَيْبُؾُغقا َلُف َـّ قا َلُف

َـّ  ـَ الـَِّساِء ِسَقاُه
 .َما َصاَب َلُفْؿ مِ

  
ِ
َهِذِه  َبْعدَ  َقاَل ُطْرَوُة: َقاَلْت َطائَِشُة: َوإِنَّ الـَّاَس  اْسَتْػَتْقا َرُسقَل اهلل

 .[127]الـساء:  {َوَيْسَتْػُتقَكَؽ فِل الـَِّساءِ }: َل اهللُ أَيِة، َفَلْكزَ 

  
ِ
َوَتْرَغُبقَن َأْن }َتَعاَلك فِل آَيٍة ُأْخَرى:  َقاَلْت َطائَِشُة: َوَقْقُل اهلل

َـّ  ـَ َتُؽقُن َقؾِقَؾَة 127]الـساء:  {َتـْؽُِحقُه ـْ َيتِقَؿتِِف، ِحق [ : َرْغَبُة َأَحِدُكْؿ َط

 .الَؿاِل َوالَجَؿالِ 

ـْ َرِغُبقا فِل َمالِِف َوَجَؿالِِف فِل َيَتاَمك الـَِّساِء ؿَّ ْت: َفـُُفقا َأْن َيـْؽُِحقا طَ َقالَ  

َـّ َقؾِقاَل  َـّ إَِذا ُك ـْ َأْجِؾ َرْغَبتِِفْؿ َطـُْف
َّٓ بِالِؼْسِط، مِ  .(1ِت الَؿاِل َوالَجَؿاِل)إِ

                                                 

 (.3118ومسؾم )، (8178أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)
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 ،قرةفؿـ الؿؿؽـ أن يتزوج الشخص بػتاة يتقؿة صغ :أحؿد()قؾت 

 .لؽـ بشرط أن ٓ يظؾؿفا يف مفرها

وهي   رضي اهلل طـفا، بعائشةصؾى اهلل طؾقه وسؾم ـ زواج الـبي 3

  .صغقرة

 اهلُل َطـَْفا، َقاَلْت: 
َ
ـْ َطائَِشَة َرِضل  )َط

 
َجـِل الـَّبِل َوَأَكا بِـُْت   ِستِّ  َتَزوَّ

ـَ    .ِسـِق

َق  َفَؼِدْمـَا الَؿِديـََة َفـََزْلـَا فِل َبـِل ـِ َخْزَرٍج، َفُقِطْؽُت َفَتَؿرَّ الَحاِرِث ْب

ل ُأم  ُروَماَن، َوإِكِّل َلِػل ُأْرُجقَحٍة َوَمِعل  َفَقَفك ُجَؿْقَؿًة َفَلَتْتـِلَشَعِري،  ُأمِّ

 .َصَقاِحُب لِل، َفَصَرَخْت بِل

  َٓ ْتـِل َطَؾك َباِب َفَلَخَذْت بَِقِدي َحتَّك َأْوَقػَ  ، َأْدِري َما ُتِريُد بِلَفَلَتْقُتَفا، 

ـْ َماءٍ 
ـَ َبْعُض َكَػِسل، ُثؿَّ َأَخَذْت َشْقًئا مِ ُْكِفُج َحتَّك َسَؽ َٕ اِر، َوإِكِّل   ،الدَّ

ـَ إَْكَصاِر 
اَر، َفنَِذا كِْسَقٌة مِ َفَؿَسَحْت بِِف َوْجِفل َوَرْأِسل، ُثؿَّ َأْدَخَؾْتـِل الدَّ

ـَ  َفَلْسَؾَؿْتـِل  !!َبَرَكِة، َوَطَؾك َخْقِر َصائِرٍ َطَؾك الَخْقِر َوال :فِل الَبْقِت، َفُؼْؾ

ـْ َشْلكِل
ـَ مِ ، َفَلْصَؾْح َـّ  .إَِلْقِف
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 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُضًحك، َفَلْسَؾَؿْتـِل إَِلْقِف،  َفَؾْؿ َيُرْطـِل 
ِ
َّٓ َرُسقُل اهلل إِ

ـَ   .(1)(َوَأَكا َيْقَمئٍِذ بِـُْت تِْسِع ِسـِق

وهي  بـت طؾي رضي اهلل طـه، بلم كؾثوماهلل طـه  رضيـ زواج طؿر 2

  طؾي. وهو أكبر من أبقفا ،صغقرة

ـِ  َثْعَؾَبةَ  ـْ طَ   اهلُل َطـُْف َقَسَؿ ُمُروًصا أَ  ،َأبِل َمالٍِؽ  ْب
َ
ـَ الَخطَّاِب َرِضل نَّ ُطَؿَر ْب

َ مِـَْفا مِْرٌط َجقِّدٌ 
ـْ كَِساِء َأْهِؾ الَؿِديـَِة، َفَبِؼل

ـَ كَِساٍء مِ ـْ َبْق ، َفَؼاَل َلُف َبْعُض َم

 
ِ
، َأْطِط َهَذا بِـَْت َرُسقِل اهلل ـَ تِل ِطـَْدكَ  ِطـَْدُه: َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق  .الَّ

 
 
ـْ . َفَؼاَل ُطَؿُر: ُأم  َسؾِقٍط َأَحؼ  بِفِ  .ُيِريُدوَن ُأمَّ ُكْؾُثقٍم بِـَْت َطؾِل

َوُأم  َسؾِقٍط مِ

ـْ   كَِساِء إَْكَصاِر، مِؿَّ
ِ
َقاَل ُطَؿُر: َفنِكََّفا َكاَكْت ُتْزفُِر َلـَا  . َباَيَع َرُسقَل اهلل

 .(2الِؼَرَب َيْقَم ُأُحٍد)

  ؟ كزوجك جارية شابةالَّ ه   :ربِ قول طثؿان لبن مسعود بعدما ك  ـ 4

 بِِؿـًك، َفَؾِؼَقُف ُطْثَؿاُن َفَؼامَ 
ِ
ـْ َطْؾَؼَؿَة َقاَل: ُكـُْت َأْمِشل َمَع َطْبِد اهلل َمَعُف  َط

ُجَؽ َجاِرَيًة َشابًَّة،  َٓ ُكَزوِّ ، َأ ـِ ْحَؿ ُثُف، َفَؼاَل َلُف ُطْثَؿاُن: َيا َأَبا َطْبِد الرَّ ُيَحدِّ

ـْ َزَماكَِؽ 
ُرَك َبْعَض َما َمَضك مِ َفا ُتَذكِّ  .الحديث؟...َلَعؾَّ

                                                 

 (. 1811ومسؾم )، (3898أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)

 .(8171أخرجه افبخاري )صحقح:  (1)
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  .مـ الؿؿؽـ أن يتزوج الؽبقر يف السـ بجارية شابة فأك :ووجه الدللة

 لراجحالخالصة وا

 :خرمر يختؾػ مـ شخص ٔأن إهق يف هذه الؿسللة لل الذي يرتجح 

 ،قف اهلل الؼقةزَ ققية ورَ  تفلؽـ صح ،فؼد يؽقن هـاك رجؾ كبقر يف السـ 

 .ويستطقع أن يعطل الػتاة الصغقرة حؼفا يف الؿعاشرة وكحق ذلؽ

 .االعؽس مـ ذلؽ تؿامً  كوقد يؽقن هـاك شاب طؾ 

  .الشخص ب قدرةَس لة بحَ لفالؿس 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ر مـ زواج الـبل كِ ؿا ذُ وقد مر مـ إدلة ما يؽػل لِ 

 وغقر ذلؽ . ،عائشة ، وزواج طؿر مـ أم كؾثقم بـت طؾلب

 

 

 

 

 

 

 



  حكه الكفاءة يف النكاح      

 

223  

 

 بالؽػاءة يف السالمة من العقو

 قولقن: ىالؿسللة طؾهذه ؾف أهل العؾم يف خت  ا

 .الؼول األول: أكفا معتبرة

 .ومحؿد بن الحسن من الحـػقة ،شافعقةوال ،وهو قول الؿالؽقة 

ـة:   استدلوا بالس 

ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ 1   أكف ـ َط
 
 َٓ )): َسِؿَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َبْعُد َيُؼقُل: َقاَل الـَّبِل

 .(1)((ُيقِرَدنَّ ُمْؿِرٌض َطَؾك ُمِصح  

ـَ الَؿْجُذوِم َكَؿا تَ : )قال طـ الـبل  ،ـ طـ أبل هريرة2
ـَ )َوفِرَّ مِ

ِػر  مِ

 .(2)(إََسِد(

                                                 

 (.1111ومسؾم )، (1771أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)

  ؾؼال: (5707) جمزوًما امعؾؼً  افبخاريأخرجه  ؿجؿوع ضرؿه وصواهده:صحقح ب (1)

... قـاء، ؿال: شؿعت أبا هريرةحدثـا شعقد بن م  قان، م بن َح ق  ؾَ وؿال ظػان: حدثـا ش  

 مرؾوًظا. 

 م ؾ  كا َش : (163صبفاين يف أمثال الديث )افشقخ األ وأبأخرجه    ؽر أكه ُروي متصًَّل،

قان، ظن م بن َح ق  ؾَ ظن ش   مهابن ظصام، ثـا حيقى بن حؽقم، ثـا أبو داود وأبو ؿتقبة، ـال

 .به ،امرؾوظً  ،شعقد بن مقـاء، ظن أيب هريرة

 ، وفه ضريق ضعقف، فؽـه َيصؾح يف ادتابعات.وهذا إشـاد صحقح 

 ا.( وؽرمه16936( وابن أيب صقبة يف ادصـف )1/883أمحد يف ادسـد )أخرجه   
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 لقك أقوالفم رحؿفم اهلل: إو 

ػسخ عترب يف الؽػاءة السالمة مـ العققب التل يُ وٓ يُ  قال ابن طابدين:

ا خالفً  :ر والدفر بحر )ققلفخَ كالجذام والجـقن والربص والبَ  :هبا البقع

 إذا كان بحال ٓ تطقؼ الؿؼام ،لوَ لؾشافعل( وكذا لؿحؿد يف الثالثة إُ 

 .(1إٓ أن التػريؼ أو الػسخ لؾزوجة ٓ لؾقلل) ،معف

 ،أن يساويفا يف الصحة :الؿراد بف :والحال قال ابـ راشد اب:طَّ قال الح  

وهذا هق الذي يمخذ مـ كالم ابـ  .ا مـ العققب الػاحشةسالؿً  :أي

 .(2مـ إصحاب) بشقر وابـ شاس وغقرهؿا

                                                                                                                                                       

 ،امرؾوظً  ...ث ظن أيب هريرةدِ ، حي  ا بؿؽةؿال : شؿعت صقخً  م،ف  بن ؿَ اس فَ من ضريق افـَّ  

 .به

 .ن هوف مَ رَ ع  ال ي   ،وافشقخ افذي بؿؽة مبفم .ضعقفوهو وهذا ؾقه افـفاس  

من ؿوفه  (1111) ومسؾم، (1771) ما أخرجه افبخاري :شفد دعـى هذا احلديثويَ 

ح   اَل )) :ظؾقه وشؾم  صذ اهلل
ٌض َظَذ م ص  َدنَّ مم  ر  ور    .((ي 

 .(1131) سؾمصاهد أخرجه م وَثم

 اكظر افػتح .وصحح هبا الديث ابن حجررها الاؾظ ـَ ر ذَ َخ وهلذا الديث صواهد أ   

(11 /118). 

 .(93/ 3حاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار( ) (1)

 .(861/ 3مواهب اجلؾقل يف ذح خمترص خؾقل) (1)
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 ب( ففل معتربة يف الؽػاءة.وأما )السالمة مـ العقق قال ابن أبي الخقر:

 ة.ـَّ ، والعَ ّب ص، والجَ َر ذام، والبَ فالعققب يف الرجال: الجـقن، والجُ 

 .(1)نص، والرتؼ، والؼرَر ذام، والبَ والعققب يف الـساء: الجـقن، والجُ 

 .وأما السالمة مـ العققب ففل معتربة يف الؽػاءة قال الؿطقعي:

 .ربص والجب والعـةالجـقن والجذام وال :والعققب يف الرجال 

ولفا  .والرتؼ والؼرن، والربص مالجـقن والجذا :والعققب يف الـساء 

 .(2أحؽام تلتك يف باهبا)

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.113/ 9افبقان يف مذهب اإلمام افشاؾعي ) (1)

 (.189/ 16ادجؿوع ) (1)
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لؽن  ،ن السالمة من العقوب لقست من خصال الؽػاءةأ  الؼول الثاين:

عفا من الؿجذوم واألبرص ـْ ولفم م   .ت الخقار لؾؿرأة دون األولقاءبِ ثْ تُ 

 .والؿجـون

 .ألحـاف والحـابؾةوهو مذهب ا 

مـ  -وأما خؾق الزوج طؿا سقى هذه العققب الخؿسة :قال الؽاساين

ففؾ هق شرط لزوم  -والخصاء والخـقثة والتلخذالجب، والعـة 

 الـؽاح؟ 

 ػسخ الـؽاح بف.لقس بشرط، وٓ يُ  :قال أبق حـقػة، وأبق يقسػ

 ،وقال محؿد: خؾقه مـ كؾ طقب ٓ يؿؽـفا الؿؼام معف إٓ بضرر

 .ػسخ بف الـؽاحشرط لزوم الـؽاح حتك يُ  -الجـقن والجذام والربصك

 .(1وهق مذهب الشافعل) .وخؾقه طؿا سقى ذلؽ لقس بشرط

وأما السالمة مـ العققب، فؾقس مـ شروط الؽػاءة،  :قال ابن قدامة

ت الخقار لؾؿرأة بِ ثْ بطؾ الـؽاح بعدمفا، ولؽـفا تُ فنكف ٓ خالف يف أكف ٓ يَ 

                                                 

 (.317/ 1بدائع افصـائع) (1)
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عفا مـ كؽاح الؿجذوم ـْ ولقلقفا مَ ، ٕن ضرره مختص هبا دون إولقاء:

 .(1وما طدا هذا فؾقس بؿعترب يف الؽػاءة) .وإبرص والؿجـقن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.38/ 7ادغـي ) (1)
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 الخالصة والراجح

الؼائؾ باطتبار الؽػاءة  ،الذي يرتجح لل يف هذه الؿسللة هق الؼقل إول

  .يف السالمة مـ العققب

ر بف هل أو قَّ عَ ا أو تُ هبا صحقً  لؾؿرأة رجؾ بف أي مرض يضرفنذا تؼدم 

ا ا  أو مجـقكً ا أو مجذومً ـقـً سقاء أكان طِ  ،حؼ آطرتاض أسرهتا، فؾؾقلل

  .أو غقر ذلؽ مـ هذه إكقاع ...أو بف برص

 :كػرق بقـ إمراض الظاهرة والباصـة) :وٓ أرجح ققل مـ قال

ففذا  (أما الباصـة فال ،فالظاهرة مـ حؼ إولقاء أن يعرتضقا طؾقفا

  .االؼقل ٓ أطؾؿ طؾقف مستـدً 

 .صح العؼد ،إذا وافؼت الؿرأة والقلل :الؽـ كؿا سؾػ مرارً 
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 الؽػاءة يف الحرية

 ؟هؾ العبد كػء لؾحرة اها:والؽػاءة يف الحرية معـ

والصحقح  ،ذهب جؿفور أهل العؾم من األحـاف والؿالؽقة والشافعقة

 ئ افال يؽون العبد كػ ،لحرية معتبرةأن الؽػاءة يف ا ىإل -طـد الحـابؾة

 .لؾحرة

 وأقوالفم : أدلتفموإلقك 

 :فمتدلأ -أول  

 ـة:استدلوا بالؽتاب والس   

 :الؽتاب -أول  

ـْ } :قــال تعــالى ٍء َوَمــ ْ
َٓ َيْؼــِدُر َطَؾــك َشــل َضــَرَب اهلُل َمــَثاًل َطْبــًدا َمْؿُؾقًكــا 

ـِف َرَزْقـَاُه مِـَّا ِرْزًقا َحَسـًا َفُفَق ُيـْ  ِػُؼ مِـُْف ِسًرا َوَجْفًرا َهـْؾ َيْسـَتُقوَن اْلَحْؿـُد لِؾَّ

َٓ َيْعَؾُؿقنَ   .(1){َبْؾ َأْكَثُرُهْؿ 

 

 

 

                                                 

 [.71]افـحل:  (1)
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 ـة:الس   -ثاكق ا

ال ْت:0  ا ق  ـْف  ِضي  اهللُ ط  ة  ر  ائِش  ْن ط  اْشَتَرْيُت َبِريَرَة، َفاْشَتَرَط َأْهُؾَفا  ـ ط 

 َٓ  َو
ِّ
َٓ  :َأْطتِِؼقَفا))َفَؼاَل:   َءَها، َفَذَكْرُت َذلَِؽ لِؾـَّبِل ـْ َأْطَطك َفنِنَّ الَق َء لَِؿ

ـْ ((الَقِرَق 
  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَخقََّرَها مِ

، َفَلْطَتْؼُتَفا، َفَدَطاَها الـَّبِل

 َسَفاَفاْخَتاَرْت َكػْ  !!َزْوِجَفا، َفَؼاَلْت: َلْق َأْطَطاكِل َكَذا َوَكَذا َما َثَبت  ِطـَْدهُ 

(1). 

نْ 3 بَّاسٍ  اهللِ  دِ بْ ط   ـ ط  ُمِغقٌث،  :ُيَؼاُل َلفُ  ،َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َطْبًدا ،ْبِن ط 

َيْبؽِل َوُدُمقُطُف َتِسقُؾ َطَؾك لِْحَقتِِف، َفَؼاَل  ،َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلْقِف َيُطقُف َخْؾَػَفا

 
 
َٓ تَ ))لِعبَّاٍس:  الـَّبِل ـْ ُحبِّ ُمِغقٍث َبِريَرَة،َيا َطبَّاُس، َأ

ـْ  ْعَجُب مِ
َومِ

 ((.؟اُبْغِض َبِريَرَة ُمِغقثً 

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  
 
 !((.َلْق َراَجْعتِفِ ))َفَؼاَل الـَّبِل

  
ِ
 َتْلُمُركِل؟  ،َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 ((.إِكََّؿا َأَكا َأْشَػعُ ))َقاَل: 

  َٓ  .(2فِقِف) َحاَجَة لِل َقاَلْت: 

                                                 

 (.1136أخرجه افبخاري ) صحقح:( 1)

 (.1183أخرجه افبخاري ) صحقح:( 1)
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 طتؼْت فؾؿا أُ  ،ةمَ هق طبد وهل أَ و ،ج بريرةوْ فؿغقث كان زَ  :قؾت )أحؿد(

 .راقفاختارت الػِ  ،رت بقـ البؼاء معف أو الػراقُخقِّ 

 ((إكؿا أكا شافع)) :لفاصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ققل الـبل  :والشاهد 

 .ٓ حاجة لل فقف :فؼالت

 .لؾحرة ًئاأن العبد لقس كػطؾك فػقف دلقؾ 

  :طؾقفم رحؿه اهللأهل العؾم، أقوال  -ق اثاك

رة ا ٓمرأة ُح فنن العبد ٓ يؽقن كػمً  ،الؽػاءة يف الحرية :سرخسيقال ال

 .(1إصؾ)

وأما الحرية فؾؿ يختؾػ الؿذهب أهنا مـ الؽػاءة: لؽقن  :قال ابن رشد

 .(2)تؼتة إذا طُ مَ ـة الثابتة لتخققر إَ الس  

 .(3)فالعبد لقس بؽػء لؾحرة ،معتربة وأما الحرية ففل قال الشقرازي:

                                                 

 .(24/ 5الؿبسقط ) (1)

 .(83/ 3بداية ادجتفد ) (1)

 .ظـد ادافؽقة عتؿدهذا افؼول ادذـور هو افؼول اد 

  .يف هذا بعض ادافؽقة  د خاففؾؼ ،وفؽن ؿول ادافؽقة فقس بواحد 

 .(176/ 38ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقة ) اكظر

 (.833/ 1) ادفذب يف ؾؼه اإلمام افشاؾعي (3)
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  .فلما الحرية، فالصحقح أهنا مـ شروط الؽػاءة قال ابن قدامة:

تؼت تحت ر بريرة حقـ طُ قَّ َخ  ا لحرة: ٕن الـبل فال يؽقن العبد كػمً 

 طبد. 

 ك. لَ وْ كة أَ ؼارِ ت الخقار بالحرية الطارئة، فبالحرية الؿُ بَ فنذا ثَ 

ـ، فنكف مشغقل طـ امرأتف بحؼقق قِّ بَ وٕن كؼص الرق كبقر وضرره 

سقده، وٓ يـػؼ كػؼة الؿقسريـ وٓ يـػؼ طؾك ولده، وهق كالؿعدوم 

 بالـسبة إلك كػسف. 

قال لربيرة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ؿـع صحة الـؽاح: فنن الـبل وٓ يَ 

إكؿا أكا ))، أتلمرين؟ قال:  قالت: يا رسقل اهلل!((، فلق راجعتِ ))

 .(1رواه البخاري) .لت: فال حاجة لل فقف. قا((شػقع

 

 

 

 

 

                                                 

 (.37/ 7ادغـي ) (1)
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 الخالصة 

 أبًدا.لحرة ا يؽافئ حاصؾ إمر يف هذه الؿسللة أن العبد لقس

وإكؿا  ؟!ؿؾؽ أمر غقره مـ إحرارأمر كػسف، فؽقػ يَ  ؿؾؽفالعبد ٓ يَ  

  . ثؾفمِ  ةٌ مَ تؽافئف أَ 

لـبل بقلفا شػاطة احديث بريرة وطدم قَ وهق  ،ذلؽ كوتؼدم الدلقؾ طؾ

 .اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾ

مـ أجؾ أن تستؼقؿ الحقاة  :ةمَ ر بالحرة ، والعبد بإَ فؾقتزوج الحُ  

رة وأكت أكا ُح  :طؾقف الؿرأة فقؿا بعد فتؼقل كوٓ تتعال ،وتصؾح الؿعقشة

 .واهلل الؿستعان ،ففذا أمر مفؿ!!  طبد مؿؾقك
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 الخاتؿة

 مـل هذا العؿؾ بَؼبقل حسـ.وهبذا الؼدر أكتػل، سائاًل اهلل أن يتؼبؾ 

  ًٓ  ًرا: ففق صاحب كؾ فضؾ.ِخ آو وأشؽر اهلل أو

 ثؿ أشؽر لشقخـا مصطػك بـ العدوي، َمتَّعف اهلل بتؿام الصحة والعافقة. 

وأن يسؽـفا  ،يرحؿ أمل رحؿة واسعة، وأن وأسال اهلل أن َيحػظ أبل

 جتل.ولزؾ بتؿام العافقة أن ُيعجِّ فسقح جـاتف، كؿا أسللف سبحاكف 

ؾ م وب اِرك طؾى سقدكا محؿد ل  الؾفم وس  وطؾى آله وصحبه  ،وص 

 أجؿعقن. 

 والحؿد هلل رب العالؿقن.

 وكتبه ببـاكه: الباحث والؿحؼق/ أحؿد بن محؿود آل رجب

 .( شعبان لعام ألف وأربعِؿائة وأربعقن من هجرة الـبي 35)

 م(.3109ـ مايوـ 0الؿوافق ضفر يوم األربعاء )

 بؼرية خالد بن الولقد ـ مركز مـشلة أبو طؿر ـ شرققة ـ مصر.

 10553527631واتس:    10130362338هاتف: 


